
 رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان خبرداد:
 نرخ هویج از موز عبور کرد و هویج ۳۰ هزار تومانی در بازار عرضه می شود؛

فعال کارت ملی نیاز نیست!
3

3

 کاهش ۳۹ درصدی 
 پرواز های فرودگاه

 شهید بهشتی اصفهان

میزبانی تیم ملی در گروی دست به 
جیب شدن صداوسیما؛

حق پخش،کابوس 
همیشگی تلویزیون

هشدار جدی شهرداری به 
 صاحبان گوسفندان رها شده

 در بستر زاینده رود
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یک کارشناس برنامه ریزی شهری تشریح کرد:

 ویژگی طراحی پایدار
 ساختمان های شهر

1

 در محدودیت های کرونایی چند روز اخیر؛
کدام خودروها بیشترین تردد را در راه های 

اصفهان داشته اند؟

پالک تهرانی ها در جاده اصفهانی ها

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

یکشنبه ۳1 مرداد  1400 
1۳ محــرم 144۳
 22 آگوست 2021

 شماره ۳۳26
8 صفحه

قیمت: 2000 تومان

سخنگوی صنعت برق 
استان اصفهان:

از مردم خجالت 
می کشیم، اما 

 خاموشی ها
 ادامه دارد

پیکر آیت ا...فقیه 
ایمانی امروز در 
اصفهان تشییع 

می شود 37

آگهی تجدید مناقصه عمومی

محسن حسنی – سرپرست شهرداری  م الف:1177021

شهرداری گرگاب به استناد مجوز شورای اسالمی شهر در نظر دارد پشتیبانی خدمات شهری 
و خدمات اداری شهرداری را به مدت یک ســال از تاریخ 1400/7/1 لغایت 1401/6/31 به 

شــرکت های خدماتی دارای صالحیت کار و حرفه ای طبق نظر مراجــع ذیصالح از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان واجد شــرایط می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشــتر و شــرکت در مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

1400/6/8 به واحد امور اداری و قراردادهای شهر گرگاب مراجعه فرمایند. 

شماره تماس شهرداری: 0۳145754545 
  www.gorgab87  @yahoo.com :سایت شهرداری

نوبت دوم

 رییس خانه صنعت، معدن تجارت استان می گوید: رسیدن هر پاکت سیمان به نرخ 100 
هزار تومان و بیشتر، فضا را به خوراکی برای واسطه ها تبدیل کرده است؛ 

سود ُپرَمالت دالالن از بازار سیاه سیمان

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان با اشاره به پیش 
بینی اردوگاه هایی در اســتان های مرزی برای پذیرش مهاجران احتمالی از 
کشور افغانستان، گفت: مهاجران این کشور وارد نقاط مرکزی کشور و اصفهان 

نخواهند شد.
مهدی سلیمانی با اشاره به وضعیت کنونی کشور افغانستان و فرار بسیاری از 
شهروندان این کشور از طالبان، اظهار کرد: مرزهای ایران و افغانستان کنترل 

می شود و هدف گذاری این است که اتباع افغان وارد مرکز کشور نشوند.
وی با اشاره به ایستگاه های ایست و بازرسی در مرزهای شرقی کشور، گفت: 
در استان نیز ایستگاه هایی برای کنترل قاچاق مواد مخدر، کاال و انسان داریم 
که وظیفه ذاتی این ایســتگاه ها مقابله با هرگونه قاچاق است و به طور دائم 

وظیفه خودشان را انجام می دهند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان بیان کرد: اتباع 
افغان که از کشورشــان فرار کرده و به مرزهای ایران آمده اند فعال قرار است 
در اردوگاه مرزی ساماندهی شوند. این اردوگاه ها در استان های سیستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبی و خراســان رضوی و در نقاط همجوار مرز در نظر 

گرفته شده است.
 وی تصریح کرد: ایــن اردوگاه های موقتی در پی ناامنی افغانســتان و برای 

افرادی که قصد مهاجرت دارند ایجاد خواهد شد تا به وضعیت آنان رسیدگی 
شــود و پس از آن با هر مرکزیتی که دولت افغانســتان پیدا می کند رایزنی 

خواهد شد تا اگر استان هایشان امن بود، برگردانده شوند.

سخنگوی سازمان انتقال خون استان اصفهان از مراجعه بیش از ۵ هزار و 700 
نفر از مردم استان به مراکز انتقال خون در دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: از 

این تعداد 4 هزار و 4۵0 نفر موفق به اهدای خون شدند.
لطفعلی جعفری با اشــاره به استقبال بســیار خوب مردم استان اصفهان از 
پویش نذر خون، اظهار کرد: از اول ماه محرم تا پایان روز دهم محرم بیش از ۵ 
هزار و 700 نفر جهت ادای نذر خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند 
که از این تعداد 4 هزار و 4۵0 نفر موفق به نذر خون شدند.وی افزود: در روزهای 
تاسوعا و عاشورا نیز بیش از هزار و 700 نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه 
کردند که هزار و 300 نفر موفق به ادای نذر خون خود شدند. سخنگوی سازمان 
انتقال خون استان اصفهان با قدردانی از مشارکت خوب مردم استان از پویش 
نذر خون، گفــت: باتوجه به اینکه خون و فرآورده هــای خون یک بافت زنده 
است و بیمارســتان ها و بیماران به صورت مستمر و روزانه به خون و فرآورده 
های خونی نیاز دارند، از مردم درخواست می کنیم به صورت روزانه ، مستمر 
و تدریجی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.وی با اشاره به اینکه پویش نذر 
خون که از ابتدای ماه محرم شروع شــده، تا پایان ماه صفر ادامه دارد، گفت: 
کسانی که نذر خون دارند می توانند در این مدت به مراکز انتقال خون استان 
مراجعه کنند. براساس فتوای مراجع عظام تقلید، موکول کردن نذر خون در روز 

تاسوعا و عاشورا به روزهای دیگر تا پایان ماه صفر بدون اشکال است.جعفری، 
میزان ذخیره خون در استان را 7 روز اعالم کرد و افزود: وضعیت ذخیره خون در 
استان مطلوب است، اما همانطور که اشاره شد باتوجه به اینکه خون و فرآورده 
های خون تاریخ انقضای محدودی دارد و نیاز به خون و فرآورده های خون به 
صورت مستمر و روزانه است، از مردم می خواهیم نذر خون را به صورت مستمر 

انجام دهند تا پاسخگوی نیاز بیماران باشیم.

معاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان با اشــاره به آمار تردد خودروها در راه های استان از مجموع 146 
تردد شــمار، گفت: تردد خودروها در بازه زمانی ۲4 تــا ۲۹ مرداد ماه 30 
درصد کمتر شده است و طی این مدت، خودروهای با پالک تهران در میان 
 تمام استان ها در محدودیت های کرونایی بیشــترین سفر را به اصفهان

 داشته اند.
محمدعلــی صلواتــی با اشــاره به تــردد خودروهــا در راه های اســتان 
طــی چنــد روز تعطیــالت و محدودیــت هــای اخیــر، اظهــار کــرد: 
مجمــوع کل تــردد در راه هــای اســتان اصفهــان از تاریــخ ۲4 تــا 
۲۹ مــرداد مــاه 4 میلیــون و 644 هــزار و 4۹8 وســیله نقلیــه بــوده 
 که نســبت به بازه مشــابه هفته گذشــته میزان ترددهــا 30 درصد کمتر 

شده است.
وی افزود: مجموع تردد خودروها طی روز جمعه ) ۲۹ مرداد ماه( ۵73 هزار 
و ۲0 خودرو بود که نسبت به آمار تردد روز قبل تر خود )پنجشنبه ۲8 مرداد 

ماه( میزان ترددها 46 درصد بیشتر بود.

صلواتی ادامه داد: میزان تردد خودروهای ورودی در راه های اســتان 38 
هزار و 634 خودرو بود که نسبت به روز پنجشــنبه 88 درصد خودروهای 
ورودی پالک غیربومی به استان بیشتر شــده که علت اصلی آن ناشی از 

بازگشت به مبادی داخل استان است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
همچنین اضافه کرد: میزان تردد خروجی در راه های استان 3۵ هزار و 3۹1 
مورد بود که نسبت به روز پنجشــنبه 8۲ درصد خروجی خودروها از استان 

افزایش داشت.
وی با اشــاره به بیشــترین تردد خودروهای غیربومی در راه های استان 
اصفهان، گفت: طــی این مدت در میان خودروهای بــا پالک غیربومی به 
ترتیب خودروهای پالک تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، 
یزد، خراســان رضوی، کرمان و قم بیشــترین تردد را در راه های اســتان 

اصفهان داشته اند.
صلواتی همچنین یادآور شد: 64.۹ درصد تردد در راه های استان اصفهان 

داخل استانی و مربوط به پالک های اصفهان بوده است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان:

مهاجران افغان وارد نقاط مرکزی کشور و اصفهان نخواهند شد

در محدودیت های کرونایی چند روز اخیر؛کدام خودروها بیشترین تردد را در راه های اصفهان داشته اند؟مراجعه ۵ هزار و 700 اصفهانی برای اهدای خون در دهه اول محرم

پالک تهرانی ها در جاده اصفهانی ها
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کنایه معنادار رسول جعفریان به »پناهیان«
رسول جعفریان، در واکنش به اظهارات علیرضا پناهیان درباره طب سنتی گفت: آنها که در تمام 
زندگی شان، از مظاهر تکنولوژی جدید مانند بلندگو، موبایل و تلویزیون و ماشین و ... استفاده 

می کنند، وقتی پای منافع جناحی شان در میان است، آدرس طب سنتی را می دهند.

آخرین وضعیت سالمتی سید علی خمینی
یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرگزاری آنا در واکنش به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی 
وخامت حال حجت االسالم والمسلمین سید علی خمینی بر اثر ابتال به کرونا گفت: ایشان چند 

روز قبل به بیماری کرونا مبتال شده اند؛ اما حال عمومی شان رو به بهبود است.
وی با بیان اینکه تنها بخش کمی از ریه درگیری بیماری شــده اســت، اضافه کرد: ایشان هم 
اکنون در منزل بســتری اســت و تحت نظر پزشــکان قرار دارد. این منبع آگاه در پایان تاکید 
کرد: »وضعیت فعلی جای نگرانی ندارد؛ اما از مردم می خواهیم نوه امام راحل را از دعای خیر 

محروم نکنند«.

حکم رییسی برای »سید محمد حسینی«
سید ابراهیم رییســی، رییس جمهور ایران طی حکمی سید محمد حسینی را به سمت معاون 

امور مجلس رییس جمهور منصوب کرد.
سید محمد حسینی متولد ۱۳۴۰ در شهر رفسنجان و دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق 
اسالمی است. حسینی مســئولیت هایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دهم، 
قائم مقامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دولت نهم و نمایندگی دوره پنجم مجلس شورای 

اسالمی را در کارنامه خود دارد.

خبر فوت »رحیم پور ازغدی« تکذیب شد
روابط عمومی دفتر حسن رحیم پور ازغدی اعالم کرد: خبر فوت دکتر ازغدی، اندیشمند جانباز 
و عضو حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی و بازخورد آن ها در صفحات مجازی شایعه سازی 

است.
معلوم نیســت که چنین صفحات مجازی خبرهای کذب را از کجــا می آورند و آن ها را به دروغ 

منتشر می کنند.

عضو جبهه پایداری:

 برخی وزرای معرفی شده در سطح مدیرکل هم نیستند
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری می گوید این تشــکل نفیا یا اثباتا در مورد کابینه پیشنهادی 

دولت نظری نداشته، اما ترکیب کابینه مصداق کامل »سرنا را از سر گشاد زدن« است.
سید جواد ابطحی، در گفت وگو با اعتمادآنالین راجع به انتقاد و نامه قاسم روانبخش به ابراهیم 
رییســی درباره وزیر پیشــنهادی اطالعات گفت: جبهه پایداری نفیا یا اثباتا نظر خاصی درباره 
کابینه و اعضای آن ارائه نداده بود، اما ترکیب معرفی شده به هر حال باعث نگرانی هایی شد که 

چهره های مختلف سیاسی از جمله آقای روانبخش آن را ابراز کردند.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان این نکته که تنها انتقاد از کابینه پیشنهادی سیزدهم 
محدود به وزیر پیشــنهادی اطالعات نیســت، گفت: برخــی از وزرای معرفی شــده در کابینه 
پیشنهادی آقای رییسی در حد مدیرکل هم نیســتند چه رسد به وزارت، و باالخره معلوم است 

آنهایی که البی های قدرتمندی داشته اند به کابینه راه پیدا کرده اند.

رییسی معیار انتخاب وزرا را تشریح کرد:

کابینه رییسی در آزمون مجلس

پس از کش و قوس های بسیار، جلسه تاییدصالحیت 
وزرای پیشنهادی کابینه رییسی روز گذشته در مجلس 
شورای اسالمی برگزارشــد. در ابتدای جلسه و پیش از سخنان رییس 
جمهور، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نطق میان دستور گفت: ما 
در صحن مجلس طی چند روز آینده، کارهای مهم و حساسی را در پیش 
داریم. وزرای پیشنهادی طبق آیین نامه مجلس در جلسات کمیسیون ها 
شرکت کردند، در برنامه ریزی که از پیش اجرا شده بود با شکل گیری یک 
ســامانه این فرصت فراهم شــد تا یکایک وزرای پیشــنهادی در همه 
کمیســیون ها حضور پیدا کنند و همه نمایندگان چهره بــه چهره با وزرا 
صحبت کردند. قالیباف با بیان اینکه بیش از ۲۷۰ جلسه در کمیسیون ها 
به صورت فشرده برگزار شــد، گفت: نمایندگان و وزرا شناخت خوبی از 
یکدیگر پیدا کردند. وزرای پیشنهادی با نگاه ها و انتظارات نمایندگان آشنا 
شدند. این اتفاق خاص بود و باعث شد حواشی کمترین تاثیر را در نظر 
نمایندگان بگذارد. امیدوارم در این هفته این فرصت فراهم شود که با گفت 
و شنود به نتیجه نهایی برسیم. در ادامه، نمایندگان مجلس با برگزاری 
جلسات علنی مجلس به صورت دو شیفت در روزهای بررسی صالحیت 
وزرای پیشنهادی موافقت کردند. پس از آن حجت االسالم والمسلمین 

سید ابراهیم رییسی برای دفاع از کابینه پیشنهادی خود گفت: می دانیم 
فرصت خدمت کوتاه و مشکالت مردم بســیارند. اکنون نوبت حرکت 
جهادی و مردمی با استفاده از نظرات نخبگانی و مشارکت مردمی است. 
رییسی گفت: دولت برنامه آنی، فوری و کوتاه مدت بر اساس مشکالت 
مردم دارد و برنامه میان مدت و بلند مدتی هم دارد. اولویت اول ما مهار 
کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور است. تسریع در واکسیناسیون 
عمومی، ارتقای سطح درمان و رعایت پروتکل ها از اولویت دولت است. 
اولویت بعدی ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود شاخص های کالن و تقویت 
معیشت مردم و تقویت کسب و کار اســت. نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی از روز گذشته به بررســی صالحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت 
سیزدهم پرداختند. پیش از بررسی برنامه ها و صالحیت هر یک از وزرا، 
کلیت برنامه دولت رییسی مورد بررســی قرار گرفت. حسین باغ گلی، 
وزارت آموزش و پرورش- عیســی زارع پور، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات-  حجت االسالم والمســلمین سیداسماعیل خطیب، وزارت 
اطالعات- سیداحسان خاندوزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی- حسین 
امیرعبدالهیان، وزارت امور خارجه- بهرام عین الهی، وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی- حجت ا... عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی-  سیدجواد ساداتی نژاد، وزارت جهادکشاورزی-  امین حسین 
رحیمی، وزارت دادگستری- امیر سرتیپ ســتاد محمدرضا آشتیانی، 
وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح- رستم  قاسمی، وزارت راه و 
شهرسازی-  ســیدرضا فاطمی امین، وزارت صنعت، معدن و تجارت-  
محمدعلی زلفی گل، وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری- محمد مهدی 
اســماعیلی، وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی- احمد وحیدی، وزارت 
کشور- ســیدعزت ا... ضرغامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری- 
جواد اوجی، وزارت نفت- علی اکبر محرابیان، وزارت نیرو و سید حمید 
ســجادی هزاوه، وزارت ورزش و جوانان، ۱۹ وزیری هستند که از سوی 
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رییســی برای اخذ رای اعتماد به 
مجلس شورای اسالمی معرفی شده اند. طبق ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی 
مجلس، در شــروع بحث در مورد هیئت وزیران، رییس جمهور برنامه 
دولت را تشــریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیئت وزیران دفاع 
خواهد کرد. پس از آن مجلس، بررســی برنامه دولت و ترکیب هیئت 
وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان 
موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای 

مدت ۱۵ دقیقه انجام خواهد داد.

دبیرکل جنبش حزب ا... لبنان، به مناسبت بزرگداشت 
سالروز شــهادت امام حســین)ع( و یاران ایشان 
سخنرانی کرد. سید حسن نصرا...  در این سخنرانی 
به بحران اقتصادی اخیر در لبنان و کمبود سوخت در 
این کشور اشاره کرد و گفت که »برخی در داخل و خارج 
کشور تالش دارند ما را مسئول ناکامی ها در تشکیل 
دولت جلوه دهند که این درست نیست. ما همچون 
دیگر مردم لبنان با تمام امید در انتظار هستیم تا ببینیم 
دیدارهای پی در پی میان رییس جمهور و مامور تشکیل 
کابینه به کجا خواهد رســید«. ســید حسن نصرا... 

اضافه کرد: »ایران هرگز در تشــکیل هیچ دولتی در 
لبنان مداخله نکرده و مانع آن نشده است بلکه این 
برخی طرف های خارجی هستند که این کار را می کنند. 
به اوضاع معیشــتی لبنان باید با جدیت، قاطعیت و 
اراده رسیدگی شود. اینکه نیروهای امنیتی میلیون ها 
لیتر بنزین و مازوت کشف کرده اند، نشان می دهد که 
این بحران عامدانه اســت.« وی افزود: »اگر قدرت 
حاکم از همان آغاز با قاطعیت و اراده اقدام می کرد، 
امکان حل این بحران وجود داشــت. آیا رفتار قدرت 
حاکم نوعی سوءتدبیر است یا اقدامی عامدانه برای 

ناامید کردن لبنانی هاست؟! نیروهای امنیتی باید این 
احتکارکنندگان قبیح را به زندان بیندازند تا این خفت 
متوقف شود. ما همچنین باید از جانفشانی های ارتش 
لبنان و نیروهای امنیتی در خصوص کاهش درد و رنج 
ملت لبنان تقدیر کنیم. هر گونه تعرض به ارتش لبنان 

محکوم می شود و امری ناشایست است.«

سید حسن نصرا... :

ایران به لبنان سوخت ارسال می کند

رییس جمهوری روسیه گفت: امیدواریم دولت جدید ایران در راستای احیای برجام تالش خود را به کار گیرد. والدیمیر پوتین عصر روز جمعه پس از دیدار با آنگال مرکل 
اضافه کرد: مذاکرات با صدراعظم آلمان در فضایی کاری و سازنده انجام شد و چشم انداز توسعه روابط مورد بحث قرار گرفت. وی اظهار داشت: یکی از موضوعات 
دارای اولویت در مذاکرات با مرکل، افغانستان بود. رییس جمهوری روسیه درباره وضعیت افغانستان بیان کرد: تحمیل ارزش های خارجی باید متوقف و دموکراسی 
در کشورها برقرار شود. پوتین ادامه داد: »طالبان« پایان اقدامات نظامی را اعالم و رعایت حقوق شهروندان و خارجی ها را تضمین کرده است، امیدواریم این اظهارات 
محقق شود.  وی تاکید کرد: تهدیدات تروریستی در سوریه همچنان ادامه دارد، اگر چه در بخش بزرگی از کشور آتش بس برقرار است. پوتین در مورد نتایج اقدامات 
ایاالت متحده و ناتو در افغانستان گفت عملیات را نمی توان موفقیت آمیز نامید، اما به نفع فدراسیون روسیه نیست که در این مورد »مهر« بزند و از آن به عنوان یک 
شکست صحبت کند. والدیمیر پوتین اظهار داشت :روسیه به وضعیت باثبات در افغانستان عالقه مند است، اما اکنون چنین نیست. وی گفت: روسیه، آمریکا و اتحادیه 
اروپا باید همه کارها را برای عادی سازی در افغانستان انجام دهند. پوتین اظهار داشت: جلوگیری از ورود تروریست ها به کشورهای همسایه افغانستان از جمله تحت 

عنوان پناهندگان مهم است. مرکل  نیز خواستار مذاکره با طالبان شد و گفت از گفت و گوی فدراسیون روسیه و آلمان خوشحال است.

اظهار امیدواری »پوتین« برای احیای برجام در دولت جدید ایران
آقای رییسی!مراقب باشید 

بانک ها زمین تان نزند

خبر روز

قوی ترین و ضعیف ترین وزیر پیشنهادی رییسی
اما و اگرها درباره رای یا عدم رای اعتماد نمایندگان به کابینه ابراهیم  آزاده رحیمی
رییسی از همان روز معرفی کابینه پیشنهادی به مجلس آغاز شد. 
کابینه ای کــه فاصله ای بــا آنچه در 
گمانه زنی ها مطرح می شــد داشت و 
به نظر می رســید برخــی طیف های 
اصولگرا را شاکی و ناراحت کرده است.

بــا حضــور وزرای پیشــنهادی در 
کمیســیون ها و مشــخص شــدن 
برنامه هــای آنهــا برای ســکانداری 
وزارتخانه هــای دولــت، کــم کــم 
زمزمه های عــدم رای اعتماد به برخی 
از آنها به گوش رســید و حــاال برخی 
خبرها حکایت از آن دارد که احتمال اینکه مجلس به چند وزیر پیشنهادی رییسی رای ندهد 

،زیاد است.
در این میان هســتند کســانی که معتقدند این ادعا که مجلس به چند وزیر پیشنهادی رای 
نخواهد داد تنها یک بازی رسانه ای و سیاسی اســت و در نهایت مجلس بنایش را بر تعامل 

کامل با دولت رییسی گذاشته است.
این گزاره زمانی قوی تر می شــود که برخی از نمایندگان مجلس در گفــت و گو با خبرگزاری 
خبرآنالین، موضوع کمک به ابراهیم رییسی برای تشکیل هر چه زودتر و بدون دردسر کابینه 
دولت ســیزدهم را به میان آورده اند. نمایندگانی چون مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی بر این باورند که رویکرد مجلس این اســت که به طور کامل، تمام ظرفیتش را صرف 
کمک به آقای رییسی کند تا کابینه ای قوی و خوب تشــکیل دهد و به سرعت کارها را شروع 

کند.
همچنین علیرضا شــهبازی از اعضای کمیســیون برنامــه و بودجه و همچنین حســینعلی 
شهریاری، رییس کمیســیون بهداشــت مجلس تاکید دارند که وزرای ضعیف هم شانسی 

برای گرفتن رای اعتماد از مجلس را دارند اگر رییسی توان دفاع قوی از آنها را داشته باشد.

قوی ترین وزرای کابینه پیشنهادی رییسی
اما قوی ترین و ضعیف ترین وزرای پیشنهادی رییسی از نگاه نمایندگان مجلس چه کسانی 
هستند؟ جلیل رحیمی جهان آبادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در گفت 
و گو با خبرگزاری خبرآنالین ضمن بیان اسامی قوی ترین اعضای کابینه که از نظر او در رأس 
آنها، امیرعبدالهیان به عنوان وزیر پیشــنهادی وزارت امور خارجه قرار دارد بر این باور است که 
وزرای قوی، متوســط و ضعیف در کابینه حضور دارند ؛اما قوی ترین بخش کابینه رییســی، 

بخش دفاعی و سیاست خارجی است.
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و کاظم دلخوش نیز تاکید دارند که تعدادی 
از وزرای پیشــنهادی، کســانی هســتند که هم قبال کار کرده اند و هم باتجربه هستند و یقینا 
موفق هستند. تعدادی هم که ناشناخته هستند باید بیشــتر معرفی شوند و به شکل بهتری 
برنامه هایشان را ارائه و عرضه کنند تا بتوانند نظر مجلس را جلب کنند. دلخوش ضمن اشاره به 
وزرای ضعیف و قوی کابینه رییسی و ابراز رضایت از چهره های شناخته شده و با تجربه کابینه 
رییسی بر این باور است که آقایان اوجی، رستم قاســمی، وحیدی، فاطمی امین، محرابیان، 

امیرعبدالهیان از وزرای پیشنهادی قوی هستند.
وزرایی چون امیرعبدالهیان به عنوان وزیر پیشــنهادی وزارت امور خارجه، امیرآشــتیانی به 
عنوان وزیر دفاع به اعتقاد برخی نمایندگان بیشترین رای اعتماد را از مجلس خواهند گرفت.

ذره بین

نماینده مردم  مشهد و کالت در مجلس به 
عنوان اولین مخالف کلیات برنامه پیشنهادی در 
جلسه بررسی صالحیت وزرا، در جایگاه حاضر 
شد که در ابتدا به بی نظمی نمایندگان در صحن 
لیباف به  مجلس اعتراض کرد و در ادامه قا
عنوان رییس مجلس هم از نمایندگان خواست 
روی صندلی هایشان بنشینند. محمدحسین 
حسین زاده بحرینی، گفت: من از آقای رییسی 
تشکر می کنم که خطوط کلی دولت خود را با 
نمایندگان مطرح کردند. ما از رییس جمهور 
برای حضور افراد جوان، خوش فکر، متعهد و... 
در کابینه تشکر می کنیم اما آنچه امروز در اختیار 
ماست و از حدود یک هفته قبل در مجلس راجع 
به آن صحبت می کنیم و در جلسات متعدد با 
وزرای پیشنهادی مطرح کردیم، مجموعه ای 
از برنامه های مجزا و متفرقه است. دولت باید 
برنامه جامع و منسجم ارائه می کرد که هر 
بخشی از آن را تعدادی از وزرا اجرا کنند. ما 
بسیاری از مسائل را در کشور داریم که جزو 
مسائل مهم است و فرا وزارتخانه ای است، یعنی 
ما در برنامه هر یک از وزرا دقت کنیم ردی از 
این موضوع نمی بینیم. بعضی از این موارد را به 
اختصار عرض خواهم کرد: امروز با معضل مسئله 
دیوانی کشور مواجه هستیم و بروکراسی پنهانی 
داریم که خیل عظیم کارمندان فقط بخشی از 
آن ها شناسنامه دارند. شما قرار است کشور 
را با همین دیوان ساالری اداره کنید، در کدام 
یک از برنامه های وزرا این موضوع مطرح شده 
است؟ بحرینی گفت: کسری بودجه مسئله 
جدی کشور است و مسئله خاص یک وزارتخانه 
نیست بلکه باید چند وزارتخانه برای آن تدبیر 
کنند. آقای رییسی بانک ها در ایران ریشه تورم 
هستند و تورم در ایران دو ریشه کسری بودجه و 
بی انضباطی شدید بانک ها را دارد. من در زمان 
ریاست جمهوری آقای روحانی نامه ای نوشتم تا 
مراقب باشند بانک ها زمین شان نزنند؛ اما دولت 
یازدهم و دوازدهم را بانک ها زمین زدند. آقای 
رییسی! امروز به شما عرض می کنم که مراقب 
باشید بانک ها زمین تان نزنند، در برنامه شما 
به جز مجامع بانک های بین المللی، برنامه ای 

برای بانک ها نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی از روز گذشته به 
بررسی صالحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم 
پرداختند. پیش از بررسی برنامه ها و صالحیت هر 
یک از وزرا، کلیت برنامه دولت رییسی مورد بررسی 

قرار گرفت

کافه سیاست

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص ثبت شــده به شماره 59921 و شناسه ملی 14007375750 جهت 
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت ۰8:۰۰ مورخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ 

در آدرس مرکزی اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان شــاهين شهر و ميمه ، بخش مركزي ، شهرک صنعتي مورچه 

خورت، خيابان ابوريحان ششم ، پالك ۲۴۹ ، کارخانه کاغذ سبز سپاهان ، كدپستي 8۳۳۳۱۱۳۴۴8 تشکیل می گردد حضور به هم 

رسانند.

دستور جلسه:
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

هیات مدیره شرکت
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کاهش 3۹ درصدی پرواز های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
پرواز های فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از شروع تعطیالت جدید کرونایی تاکنون ۳۹ 
درصد کاهش یافته است. مدیرکل فرودگاه  های استان با اشاره به مصوبه ابالغی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا مبنی بر اعمال محدودیت های سفر در این ایام، گفت: پرواز های ورودی و خروجی فرودگاه بین 
المللی شهید بهشتی اصفهان از روز دوشــنبه تاکنون، ۳۹ درصد کاهش یافته است. حسن امجدی 
با بیان اینکه اقدامات پیشــگیرانه این فرودگاه در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا تشدید شده، 
افزود: اداره کل فرودگاه های استان نحوه رعایت شیوه نامه های بهداشتی و همچنین رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی در اتوبوس های حامل مسافران در رمپ پروازی و پذیرش ۶۰ درصدی مسافران در 

هواپیما ها را رصد می کند.

موج جدید افزایش مصرف با بازگشت ساعت کاری ادارات
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با بازگشت ســاعت کاری ادارات از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ از اول شهریور 
ماه شاهد افزایش مصرف برق خواهیم بود. مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه ادارات تا ساعت 
۱۳:۳۰ مشغول فعالیت بودند که یک ساعت به این زمان اضافه شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
تا زمان حضور کارمندان سیستم های سرمایشی و روشنایی فعال است، شاهد افزایش مصرف برق 
خواهیم بود. وی با تاکید بر اینکه ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات میزان مصرف برق تهران افزایش خواهد یافت، 
تصریح کرد: امیدواریم این مسئله محدودیتی در تامین برق برای ما ایجاد نکند؛ اما طبیعتا افزایش 
مصرف را شاهد خواهیم بود و باید راه چاره ای برای آن در نظر بگیریم. سخنگوی صنعت برق در پاسخ 
به این سوال که با توجه به عادی نشدن شرایط تامین برق آیا مذاکره ای برای عدم اجرای این طرح 
صورت گرفته است، گفت: این تصمیم از سوی استاندار تهران اتخاذ شده و ما نیز تابع هستیم و اگر 
ضرورت باشد حتما طرح مسئله خواهیم کرد. به گفته رجبی مشهدی، در هفته جاری روند افزایش 
دما را خواهیم داشت لذا الزم است مشــترکان همکاری الزم را با صنعت برق داشته باشند تا از این 

شرایط عبور کنیم.

افزایش 6۵ درصدی صادرات ایران
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت : عمان با ۱۷۷ میلیون دالر و ۱.۲ درصدی 
ســهم از کل صادرات ایران طی این مدت و با وجود افزایش ۵۰ درصدی صادرات نســبت به مدت 
مشابه در سال گذشته، با یک رتبه تنزل نسبت به خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در رتبه یازدهم کشورهای هدف 
صادراتی ایران قرار گرفته است. فرزاد پیلتن در مورد جایگاه کشورهای عربی در میان کشورهای هدف 
صادراتی و همسایگان ایران اظهار کرد: طی ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به طور کلی صادرات ایران به جهان 
حدود ۱۴ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دالر بوده که به نســبت مدت مشابه ســال قبل ۶۵ درصد افزایش 
داشته است. وی افزود: در میان ۲۰ کشور اول هدف صادراتی ایران که میزان صادرات به آنها در حدود 
۱۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دالر و حدود ۸۵.۷ درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود، کشورهای 
عربی شامل عراق با ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دالر و سهم ۱۹.۶ درصدی که ۴۳ درصد رشد نسبت مدت 
مشابه در سال ۱۳۹۹ دارد و امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۶۲۷ میلیون دالر و سهم ۱۱.۳ درصدی 
با ۳۳ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل، بعد از چین در رتبه های دوم و سوم بازارهای 
هدف صادراتی محصوالت ایرانی قرار داشته اند. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت 
در ادامه تصریح کرد: همچنین عمان با ۱۷۷ میلیون دالر و ۱.۲ درصدی سهم از کل صادرات ایران طی 
این مدت و با وجود افزایش ۵۰ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با یک رتبه 
تنزل نسبت به خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در رتبه یازدهم کشورهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته است. 
پیلتن خاطرنشان کرد: کشور سوریه نیز با حدود ۶۶ میلیون دالر و سهم ۰.۵ درصدی از مجموع صادرات 
ایران و با وجودافزایش ۳۶ درصدی صادرات به این کشور نسبت به سال قبل، با ۳ رتبه تنزل نسبت به 

ماه گذشته رتبه ۲۰ بازارهای هدف صادرات کشورمان را طی مدت فوق به خود اختصاص داده است.

رییس خانه صنعت، معدن تجارت استان می گوید: رسیدن هر پاکت سیمان به نرخ ۱۰۰ هزار تومان و بیشتر، فضا را به خوراکی برای واسطه ها تبدیل کرده است؛

سود ُپرَمالت دالالن از بازار سیاه سیمان

تیرماه امســال بود که قیمت ســیمان از  زینب ذاکر
پاکتــی ۴۴ هزارتومــان ناگهــان به ۷۰ 
هزارتومان رسید و این افزایش قیمت عجیب و غریب همین جا متوقف 

نشد و سیمان، قیمت باالی ۱۰۰ هزارتومان را هم تجربه کرد. 
سیمان و میلگرد پراستفاده ترین مصالح در ساختمان است و طبیعی 
اســت که گرانی این دو محصول می تواند بر قیمت تمام شده مسکن 
تاثیر بگذارد. همین طور هم شــد و تنها چندروز پس از چندبرابر شدن 
نرخ هر پاکت ســیمان، رییس کانون سراســری انجمن های صنفی 
کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده خبر از افزایش ۳۰ درصدی هزینه 
ساخت مسکن به علت افزایش قیمت سیمان داد و در عین حال این 
نکته را مطرح کرد که چطور می شود کشوری که جزو ۴ تولیدکننده بزرگ 

سیمان در دنیاست، با کمبود سیمان مواجه شود؟!
مهرداد نظارت همچنین با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت سیمان، 
قدرت انتخاب برای سیمان باکیفیت را از دست داده ایم، بیان داشت: به 
زودی تبعات این شرایط بازار در ساخت و ساز مسکن و انواع پروژه های 

عمرانی دیده می شود.
در مورد چرایی افزایش قیمتی و نایاب شــدن سیمان در کشور رییس 
انجمن تولید کنندگان ســیمان بخشــی از علت را قطع برق کارخانه ها 

می داند. اما به هرعلتی که این اتفاق رخ داده، تاثیر منفی آن خیلی زود 
خود را نشان داده و از سوی دیگر مثل همیشه پای دالالن هم به میان 
کشیده شده و به نظر می رسد ســود ُپرَمالت دالل ها از افزایش قیمت 

سیمان حسابی به دهان شان مزه کرده است.
در همین رابطه هم رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اشاره به نقش و حضور دالالن در بازار سیاه سیمان، گفت: رسیدن هر 
پاکت سیمان به نرخ ۱۰۰ هزار تومان و بیشــتر، فضا را به خوراکی برای 

واسطه ها تبدیل کرده و این موجب بازار سیاه سیمان شده است.
عبدالوهاب ســهل آبادی درباره تداوم نابســامانی ها در بازار سیمان و 
نوسانات شدید قیمتی آن، گفت: هر افزایش قیمتی، موجب گرانی دیگر 
اقالم مصرفی مردم می شود، به عنوان مثال به دنبال گرانی سیمان و به 
موازات آن، دیگر محصوالت مربوط به صنعت ساخت و ساز نیز افزایش 

قیمت داشته است.
وی با بیان اینکه کارخانجات ســیمان از مدت ها قبــل به دنبال عرضه 
سیمان در بورس کاال بودند، اضافه کرد: با توجه به کمبود تولید برق در 
کشور و اعالم معاون وقت اول رییس جمهور جهت مدیریت مصرف برق 
و تامین برق بخش خانگی، قرار شد صنایع از جمله کارخانجات سیمان 
و فوالد ۱۰ درصد دیماند خود را مصرف کنند که کارخانجات سیمان در این 

بی برقی نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: البته باید 
توجه داشت که در اصفهان کارخانجات سیمان، کلینکر تامین شده برای 
تامین سیمان داشتند و تنها نیاز به تامین برق آنها از شب تا صبح بود که 
به دلیل مخالفت با این موضوع و در نهایت عدم تولید، بازار سیمان دچار 
چالش شد. ما بارها این موضوع را به وزارت نیرو اعالم کردیم که اجازه 
دهند سیمانی ها حداقل شب تا صبح کار کنند که با بی توجهی، شاهد 
التهابات بازار سیمان شدیم. سهل آبادی نیز دلیل اصلی گرانی سیمان 
را قطعی برق و خوابیدن خط تولید کارخانجات ســیمان در همان چند 
هفته عنوان و اضافه کرد: به طور قطع با برنامه ریزی، کارخانجات سیمان 
در شرایط موجود نیز می توانستند کار کرده و کیلنکر موجود را تبدیل به 
سیمان کنند تا امروز بازار گرسنه ســیمان نباشد. رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران با اعتقاد بر اینکه در شرایط فعلی نیز عرصه سیمان 
در بورس کاال مشکل بازار را حل نمی کند، تاکید کرد: امروز تولید سیمان 
همچنان کم و مطابق بر نیاز و تقاضای بازار نیست. وی با اشاره به نقش 
واسطه ها در گرانی سیمان، گفت: به طور قطع تفاوت قیمت سیمان تماما 
به جیب کارخانجات سیمان نمی رود، اما زمانی که عرضه محصولی کم 

می شود، دالالن و واسطه ها در بازار حضور پررنگی پیدا می کنند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، 
خسارت پرداختی به کشاورزان را تنها ۱۶٠ هزار تومان 
به ازای هر هکتار اعالم کرد و رها سازی آب برای کشت 
پاییزه با توجه به برداشت بی رویه آب و عدم نظارت 
شــرکت های آب منطقه ای بعید دانست. اسفندیار 
امینی اظهار داشــت: خســارت وارده به حقابه باید 
توسط وزارت نیرو در راســتای ماده ۴۴ قانون توزیع 
عادالنه آب پرداخت شــود ولی به دلیل اینکه دولت 
به هرشــکل ایــن کار را انجام نمی دهــد و همچنان 
به صــورت غیرقانونی به برداشــت آب می پردازد، از 

کارخانجــات پرآب  بــر اصفهان مبالغــی را دریافت 
کردند و این مبالغ را به عنوان خسارت خشکسالی به 
حساب کشاورزانی که »دفترچه« داشتند، پرداخت 
کرده اند.  دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان 
اصفهان افزود: محاسبه  خسارت وارده به کشاورزان 
انجام نشــد و برآورد ما این اســت که کل خسارات 
پرداختی کمتر از ۵ درصد خســارت های وارد شــده 
به کشاورزان اســت؛ مبلغ واریز شده برای هر هکتار 
۱۶٠ هزار تومان بوده است.  وی در ارتباط با بازگشایی 
۱۰روزه  آب زاینده رود عنوان کرد: برای کشــت به یک 
مدت ۳ ماهه نیازمندیم و آبی کــه در این طی ۱۰ روز 
در زاینده رود جاری شد تنها برای آبیاری درختانی بود 
که در حال خشک شــدن بودند و یا برای کشت های 
ریشه ای مثل یونجه بود تا بخشی از آن ها یک نوبت 

آبیاری شوند به این امید که نخشکند.  امینی در مورد 
احتمال جاری شــدن آب در زاینده  رود برای کشت 
پاییزه تصریح کرد: با وجود فاصله  ســد زاینده رود تا 
سد چم آســمان و همچنین برداشت های بی رویه و 
غیرمجاز در باال دست این احتمال بعید است.  دبیر 
اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تشریح 
کرد: وزارت نیرو اجرای قانون و نظارت بر برداشت آب 
را در هر دو استان اصفهان و چهارمحال وبختیاری رها 
کرده و هر کسی که به آب دسترسی داشته  باشد، هر 
میزان که بخواهد از رودخانه برداشت می کند؛ بارها از 
باالدست بازدید کردیم و می بینیم که اراضی آن ها یک 
سانتی متر مکعب مشکل آب ندارند و با این شرایط 
رهاسازی آب جهت کشت پاییزه برای پایین دست 

بعید به نظر می رسد. 

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان:

کمتر از ۵ درصد خسارت خشکسالی به کشاورزان اصفهانی پرداخت شده است

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

از مردم خجالت می کشیم، 
اما خاموشی ها ادامه دارد

خبر روز

هر افزایش قیمتی، موجب گرانی دیگر اقالم مصرفی 
مردم می شود، به عنوان مثال به دنبال گرانی سیمان و به 
موازات آن، دیگر محصوالت مربوط به صنعت ساخت و 

ساز نیز افزایش قیمت داشته است

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون استان  مطرح کرد:

کاهش بیکاری در روستاهای اصفهان
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: اقدام دولت قبل برای 
حمایت از مشاغل روستایی از طریق اعطای تسهیالت، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سرمایه گذاری در 
روستاهای استان اصفهان را به دنبال داشت. حسین باقری اظهار کرد: اعطای تسهیالت در حوزه های 
گردشگری، بوم گردی، صنایع تبدیلی و لبنی، صنایع دستی و کشت محصوالت گلخانه ای هزینه شد. 
وی اضافه کرد: اعطای این تســهیالت در برخی از مناطق روند معکوس مهاجرت از روستا به شهر را به 
دنبال داشت و زمینه توسعه گردشــگری و بوم گردی را فراهم کرد. وی با بیان اینکه بیکاری در مناطق 
شهری اصفهان به طور تقریبی دو برابر مناطق روستایی است، افزود: بیکاری شهری کشور ۱۰.۴درصد 
و در روستا ها ۷.۲درصد است، اما این آمار در مناطق شــهری اصفهان ۱۱.۶درصد و در مناطق روستایی 
این استان ۵.۸درصد است. وی با بیان اینکه نرخ بیکاری اســتان اصفهان در پایان سال گذشته ۱۰.۹ 
درصد برآورد شد، افزود: نرخ بیکاری در کشور به ۹.۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ که این نرخ در 
استان و کشور ۱۰.۶ بوده، سه دهم درصد بیشتر شده است. وی با بیان اینکه استان اصفهان از نظر نرخ 
بیکاری در جایگاه هجدهم کشور قرار دارد، افزود: تعداد کل بیکاران به صورت برآوردی محاسبه می شود 
و طرح سرشماری در این زمینه وجود ندارد، اما به طور تقریبی ۲۰۰ هزار نفر در این استان بیکار هستند. 
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به وضعیت سنی 
بیکاران در این استان، گفت: به طور معمول بیشترین نرخ بیکاران در رده سنی جوانان )۱۵ تا ۲۴ سال( 
است که بر اساس برآورد ها این نرخ در رده سنی جوانان در استان اصفهان حدود ۲۴.۲ درصد و در کشور 
۲۳.۶ درصد است. به گفته وی، نرخ بیکاری در رده ســنی جوانان )۱۸ تا ۳۵ سال( در استان اصفهان 
۱۷.۴ درصد و در کشور ۱۶.۸ درصد است. باقری گفت: با توجه به اینکه افراد تحصیل کرده در رده سنی 
جوانان قرار دارند بیشترین نرخ بیکاری هم در این رده سنی است، اما فراوانی بیکاری بیشتر در تحصیل 
کرده های رشته های علوم انسانی است. وی افزود: در حال حاضر، آمار دقیق، مستند و تفکیک شده 
بیکاران زن و مرد استان اصفهان را در اختیار نداریم و این مورد هم به صورت برآوردی و بدون سرشماری 

محاسبه می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

4۵ درصد آب مورد نیاز شهرک های صنعتی اصفهان تامین 
شده است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: تاکنون تنها حدود ۸۲۰ لیتر بر ثانیه آب 
برای شهرک های صنعتی استان اصفهان تامین شده که این رقم معادل حدود ۴۵ درصد نیاز واقعی این 
بخش است. محمد جواد بگی اظهار داشت: شهرک های صنعتی استان اصفهان دستکم به ۹۸۰ لیتر بر 
ثانیه آب دیگر نیاز دارند. وی ادامه داد: ۱۴ تصفیه خانه در سطح شهرک های صنعتی استان اصفهان در 
۳۵ سال گذشته به بهره برداری رسیده و  امسال  نیز ۱۴ تصفیه خانه دیگر به شهرک های صنعتی اضافه 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در 
کشور پساب شهری شهرضا به میزان ۶۰ لیتر در ثانیه با ۲۵ کیلومتر خط انتقال و سرمایه ۱۱۰ میلیارد تومان 
به شهرک صنعتی رازی، سپهرآباد و صنایع دستی منتقل شد و در حد آب آشامیدنی تصفیه شده در اختیار 
صنعتگران قرار گرفت که مشکل بحران آب آن ها را حل کرده است. به گفته وی، خط انتقال ۸۷ کیلومتری 
نیز بین شهر اصفهان و شهرک صنعتی مورچه خورت ایجاد شده است که پساب اصفهان را به این شهرک 
منتقل می کند و در مجموع این طرح ها ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. وی از تامین آب 
همه شهرک ها و نواحی صنعتی استان اصفهان خبر داد و گفت: تامین امکانات زیربنایی و زیرساخت های 
الزم برای شهرک ها و نواحی صنعتی مهم ترین هدف شــرکت شهرک های صنعتی این استان است. 
بگی گفت: شبکه و مدول های تصفیه خانه در شهرک ها و نواحی صنعتی نجف آباد ۲، جی، رنگسازان، 

فناوری، سجزی، منتظریه، بزرگ، دهق، کمشچه، تیران و کرون و راوند  امسال به بهره برداری رسید.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان با اشاره به کمبود و گرانی هویج در بازار، گفت: امروز قیمت هویج از موز هم عبور کرد و موز با قیمت ۲۸ هزار 
تومان و هویج با قیمت ۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد. نوروزعلی اسماعیلی درباره تداوم بازار نابسامان هویج و قیمت باالی ۳۰ هزار تومانی این محصول 
در سطح عرضه، اظهار کرد: تغییرات آب و هوایی و از سوی دیگر سیل منطقه شیراز موجب عدم تعادل عرضه و تقاضای هویج و گرانی هویج در کل کشور شده است. وی با 
اشاره به اینکه قیمت هویج از موز هم عبور کرد، گفت: قیمت موز در میدان میوه و تره بار ۲۵ هزار تومان است، در حالی که نرخ هویج در میدان میوه و تره بار باالتر بود. رییس 
اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان توضیح داد: اگرچه در میدان میوه و تره بار اصفهان قیمت ۲۰ هزار تومان برای هویج مشخص شده بود، اما هویج 
با این قیمت به دست خرده فروشان نرسید و محصول با نرخ باالی ۲۵ هزار تومان بود. به گفته اسماعیلی، در سطح عرضه قیمت هویج باید ۲۶ هزار تومان فروخته شود، 
اما در میدان میوه و تره بار این محصول حتی با قیمت ۲۵ هزار تومان هم عرضه نشد و با قیمت گذاری میدان، برخی مغازه داران هویج را با نرخ باالتری عرضه می کنند. وی 
افزود: در حال حاضر قیمت موز در مغازه ها با احتساب سود ۲۸ هزار تومان و هویج نیز با احتساب سود برای فروشنده ۳۰ هزار تومان است. وی در خصوص فروش هویج 

با کارت ملی در برخی شهرها، اظهار کرد: اگرچه این کار در برخی شهرها از جمله اهواز انجام شده، اما در اصفهان هویج با کارت ملی فروخته نمی شود.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان خبرداد: نرخ هویج از موز عبور کرد و هویج ۳۰ هزار تومانی در بازار عرضه می شود؛

فعال کارت ملی نیاز نیست!

شالیزاری با تصاویر 
جالب از کشت انواع 

مختلف برنج
گردشگران در شنیانگ چین، 
از شالیزارهایی دیدن می کنند 
که حاوی تصاویری است که 
از کشــت انواع مختلف برنج 

برخوردار است.

وز عکس ر

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره 
به اینکه خاموشی های بدون برنامه ریزی دو یا 
سه باره در روز چیزی جز خجالت برای صنعت 
برق ندارد، گفت: با توجه به شرایط تولید برق، 
خاموشی های برنامه ریزی شده در اصفهان 
تا شــهریور ماه ادامه می یابد، امــا با کاهش 
دمای هوا و کاهش بار شــبکه، امیدواریم از 
میزان خاموشــی های بدون برنامه کاســته 
شود. محمدرضا نوحی ادامه داد: در کشور چند 
واحد نیروگاهی به دلیل مشکالت فنی از مدار 
خارج شــده اند که این موجب کاهش تولید 
شده اســت. ســخنگوی صنعت برق استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر افزایش 
دمای هوا موجب افزایش مصرف برق شــده 
که این موجب افت عملکرد رله های فرکانسی 
و حفاظتی شده است، اما پیش بینی شده با 
کاهش دمای هــوا در روز های آینده، از میزان 
خاموشی های بدون برنامه کاسته شود. نوحی 
با اشاره به اینکه اکنون پاسخی برای افزایش 
مصرف بــرق و به دنبــال آن عملکرد رله های 
فرکانسی و خاموشی های بدون برنامه به مردم 
نداریم، گفت: البته ورود رله های فرکانســی 
پایداری شبکه سراسری برق را حفظ می کند، 
اما مردم روزانه دو و حتی سه بار در روز درگیر 
خاموشــی می شــوند که این به جز خجالت 
و آبروریزی برای صنعت بــرق چیزی ندارد. 
نوحی در مورد برنامه زمان بندی خاموشی ها 
در اصفهان، گفت: به واقع در خاموشی ها مردم 
صبوری به خرج می دهند، اما به دلیل افزایش 
مصرف برق در کشور و کاهش ۹ هزار مگاوات 
تولید برق نیروگاه های برق آبی تعادل تولید و 
مصرف برق برهم خورده است. وی افزود: در 
حال حاضر مصرف شبکه سراسری برق حدود 
۶۵ هزار مگاوات و تولید آن ۵۳ هزار مگاوات 
است که این اختالف ۱۲ هزار مگاواتی موجب 
مشکالتی در تامین برق شده که بخشی از آن 
به دلیل خروج نیروگاه هــای برقابی از مدار و 
بخشــی به دلیل افزایش مصرف برق است، 
اما به طور قطع نمی توان به شکل برنامه ریزی 

شده کمبود برق را مدیریت کنیم.

عکس: جماران
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مفاد آراء
5/239 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي
 مي شود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2040 مورخ 1400/02/22 هيات ســوم آقای سيد محمد 
اعتصامی به شناسنامه شماره 12655 کدملی 1283236249 صادره اصفهان فرزند 
سيد کاظم در ششدانگ يکباب ســاختمان تجاری- مسکونی به مساحت 909 متر 
مربع پالک 1445 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان موجب ســند انتقالی 29150 مــورخ 1386/05/16 و 53081 مورخ 

1389/12/23 دفترخانه 112 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 3477 مورخ 1400/03/25 هيات سوم آقای مرتضی ياری 
به شناسنامه شماره 302 کدملی 1290270902 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 293/08 متر مربع پالک شماره 569 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه 
ازمالک رسمی فاطمه ياری رنانی طبق سند انتقالی 3250 مورخ 1347/06/02 دفتر 

91 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173418  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/240 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 39388 مورخ 1394/07/28 هيات ســوم آقای محمدرضا 
مظاهری ماربری به شناسنامه شــماره 618 کدملی 6219545291 صادره فريدن 
فرزند قلی نسبت به ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 104/50 متر مربع از 
پالک شماره 2569 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 399 دفتر 630
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173433  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/241 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5800 مورخ 1400/05/05 هيات دوم آقای بشير ترابی پوده به 
شناسنامه شماره 24 کدملی 6339960901 صادره کيار فرزند علی اکبر در ششدانگ 
يک باب انباری به مساحت 226/85 متر مربع قسمتی از پالک شماره 31  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شماره 35071 مورخ 

1400/3/11 دفترخانه شماره 250 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173010  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/242 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 4195 مورخ 1400/04/06 هيات چهارم آقای عباســعلی 
تقی پور به شناسنامه شماره 168 کدملی 5419500248 صادره مبارکه فرزند علی 
اکبر در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 109/71 متر مربع پالک 28  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از رمضان توکلی 

کوجانی طبق سند انتقالی 36666 مورخ 1347/08/20 دفتر 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173156  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/243 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4343 مورخ 1400/04/07 هيات سوم آقای محسن مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شماره 1724 کدملی 1283436965 صادره فرزند اصغر در نسبت 
بيست حبه و چهار- هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 170/50 متر مربع پالک 671 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی اصغر مستاجران گورتانی 

طبق صفحه 300 دفتر 313 امالک
رديف 2- راي شــماره 4340 مورخ 1400/04/07 هيات ســوم آقای محمد علی 
مستاجران گورتانی به شناسنامه شماره 46 کدملی 1290382085 صادره اصفهان 
فرزند اصغر در نسبت سی حبه و شش- هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 170/50 متر مربع پالک 671 فرعی از 15 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی اصغر 

مستاجران گورتانی طبق صفحه 300 دفتر 313 امالک
رديف 3- راي شــماره 4341 مورخ 1400/04/07 هيات سوم خانم زهرا مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شماره 87 کدملی 1290450188 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
نسبت ده حبه و دو- هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 170/50 متر مربع پالک 671 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی اصغر مستاجران گورتانی 

طبق صفحه 300 دفتر 313 امالک
رديف 4- راي شماره 4342 مورخ 1400/04/07 هيات سوم خانم اعظم مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شماره 50 کدملی 1290840180 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
نسبت ده حبه و دو- هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 170/50 متر مربع پالک 671 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی اصغر مستاجران گورتانی 

طبق صفحه 300 دفتر 313 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173133  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/244 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5343 مورخ 1397/03/30 هيات سوم آقای عبدالحسين رضائی 
به شناسنامه شماره 13 کدملی 1290096651 صادره اصفهان فرزند رحيم در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 171/41 متر مربع پالک شماره 131 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سامانه و ص 363 دفتر 754 امالک
رديف 2- راي شماره 5342 مورخ 1397/03/30 هيات سوم خانم رضوان بهرامی به 
شناسنامه شماره 27 کدملی 1290198438 صادره اصفهان فرزند محمد تقی در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 171/41 متر مربع پالک شماره 131 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سامانه و ص 363 دفتر 754 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173022  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/245 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5141 مورخ 1400/04/21 هيات اول خانم فاطمه جمشيدی 
آفارانی به شناسنامه شماره 4 کدملی 1290027048 صادره اصفهان فرزند عبدالرحيم 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 330/89 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 624 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت عبدالرحيم جمشيدی آفارانی و فاطمه جمشيدی آفارانی 
و مرضيه سادات ميرمحمد صادقی و زهرا نادری درباغشاهی از سند شماره 7428 مورخ 
1338/4/28 دفترخانه شماره 65 اصفهان و سند 14713 مورخ 1393/7/5 دفترخانه 
شماره 160 اصفهان و سند 18284 مورخ 1394/12/13 دفترخانه 160 اصفهان و سند 

67700 مورخ 1397/4/31 دفترخانه 108 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 5142 مــورخ 1400/04/21 هيات اول خانــم زهرا نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شماره 24432 کدملی 1292399181 صادره اصفهان فرزند 
عزيزاله در يک دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 330/89 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 624 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عبدالرحيم جمشيدی آفارانی و فاطمه جمشيدی 
آفارانی و مرضيه ســادات ميرمحمد صادقی و زهرا نادری درباغشاهی از سند شماره 
7428 مورخ 1338/4/28 دفترخانه شماره 65 اصفهان و سند 14713 مورخ 1393/7/5 
دفترخانه شماره 160 اصفهان و ســند 18284 مورخ 1394/12/13 دفترخانه 160 

اصفهان و سند 67700 مورخ 1397/4/31 دفترخانه 108 اصفهان
رديف 3- راي شــماره 5143 مورخ 1400/04/21 هيات اول خانم افســانه نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شــماره 1 کدملی 1290657432 صادره اصفهان فرزند 
غالمحسين در يک دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 330/89 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 624 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عبدالرحيم جمشيدی آفارانی و فاطمه 
جمشيدی آفارانی و مرضيه ســادات ميرمحمد صادقی و زهرا نادری درباغشاهی از 
سند شماره 7428 مورخ 1338/4/28 دفترخانه شــماره 65 اصفهان و سند 14713 
مورخ 1393/7/5 دفترخانه شماره 160 اصفهان و سند 18284 مورخ 1394/12/13 

دفترخانه 160 اصفهان و سند 67700 مورخ 1397/4/21 دفترخانه 108 اصفهان
رديف 4- راي شماره 5144 مورخ 1400/04/21 هيات اول خانم مرضيه سادات مير 
محمد صادقی به شناسنامه شــماره 2457 کدملی 1292177365 صادره اصفهان 
فرزند سيد مهدی در يک دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
330/89 متر مربع قسمتی از پالک شماره 624 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عبدالرحيم جمشيدی آفارانی و 
فاطمه جمشيدی آفارانی و مرضيه سادات ميرمحمد صادقی و زهرا نادری درباغشاهی 
از سند شماره 7428 مورخ 1338/4/28 دفترخانه شماره 65 اصفهان و سند 14713 
مورخ 1393/7/5 دفترخانه شماره 160 اصفهان و سند 18284 مورخ 1394/12/13 

دفترخانه 160 اصفهان و سند 67700 مورخ 1397/4/31 دفترخانه 108 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173328  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/246 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر راي شماره 1013 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم کبري کريمي دليگاني 
به شناسنامه شماره 1292 کدملي 5110178852 صادره دليگان فرزند عباس بر يک 
دانگ و سيزده- هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 92/90 متر 
مربع مفروزي از پالک شماره 754 فرعي از 3142 اصلي  واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رســمي مشاعي اوليه مفروز ثبتي 

گرديده است. 
- برابر راي شــماره 988 مورخ 1400/3/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا سبحاني 
دليگاني به شناسنامه شماره 27 کدملي 5110341451 صادره دليگان فرزند عباس بر 
چهار دانگ و چهار- هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 92/90 
متر مربع مفروزي از پالک شماره 754 فرعي از 3142 اصلي  واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي مشاعي اوليه مفروز ثبتي 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومي مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171948  مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/247 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر راي شماره 1132 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسينعلي دادخواه 
تهراني به شناسنامه شماره 1795 کدملي 5498987961 صادره تيران فرزند عباس بر 
يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 24/47 متر مربع پالک شماره 
122 فرعي از 4348 اصلي  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
در ازاي مالکيت رسمي مشاعي اوليه )ســهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه 

تهراني( مفروز ثبتي گرديده است. 
- برابر راي شماره 1108 مورخ 1400/4/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا دادخواه تهراني 
به شناسنامه شماره 1270995332 کدملي 1270995332 صادره فرزند حسن بر دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه به اســتثناء بهاي ثمنيه اعياني آن به مساحت 
24/47 متر مربع مفروزي از  پالک شماره 122 فرعي از 4348 اصلي  واقع در اصفهان 
 بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رســمي مشــاعي اوليه 

)سهم االرث مرحوم حسن دادخواه تهراني( مفروز ثبتي گرديده است. 
- برابر راي شماره 1130 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا دادخواه تهراني به 
شناسنامه شماره 191 کدملي 1289134537 صادره فرزند حسن بر يک دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب مغازه به استثناي بهاي ثمنيه اعياني آن به مساحت 24/47 متر مربع 
پالک شــماره 122 فرعي از 4348 اصلي  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي مشاعي اوليه )سهم االرث نامبرده از مرحوم 

حسن دادخواه تهراني( مفروز ثبتي گرديده است. 
- برابر راي شماره 1131 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ليال دادخواه تهراني 
به شناسنامه شماره 2623 کدملي 1289088365 صادره فرزند حسن بر يک دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب مغازه به استثناي بهاي ثمنيه اعياني آن به مساحت 24/47 
متر مربع پالک شماره 122 فرعي از 4348 اصلي  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي مشــاعي اوليه )سهم االرث نامبرده از 

مرحوم حسن دادخواه تهراني( مفروز ثبتي گرديده است. 
- برابر راي شماره 1129 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مريم دادخواه تهراني 
به شناسنامه شماره 0 کدملي 1270439871 صادره اصفهان فرزند حسن بر يک دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب مغازه به استثناي بهاي ثمنيه اعياني آن به مساحت 24/47 
متر مربع پالک شماره 122 فرعي از 4348 اصلي  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي مشــاعي اوليه )سهم االرث نامبرده از 

مرحوم حسن دادخواه تهراني( مفروز ثبتي گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومي مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1172261 مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/248 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 955 مورخ 1400/3/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هدايت اله شمسی 
ارمندی به شناسنامه شماره 279 کدملی 4669850679 صادره لردگان فرزند منصور 
بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 201 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی 
از 4483  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عباس دادخواه دستجردی خريداری است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1172379  مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/249 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1110 مورخ 1400/4/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا دهقانی 
چم پيری به شناســنامه شــماره 15 کدملی 6209912532 صادره اصفهان فرزند 
اسماعيل بر ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 76 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4786 فرعی از 4483  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عبدالرحيم هاديان خريداری است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173424  مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/250 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 973 مورخ 1400/3/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حيدری 
سورشجانی به شناسنامه شماره 13 کدملی 4622024403 صادره شهرکرد فرزند رحيم 
علی بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 162/60 متر مربع مفروزی از پالک شماره 260 
فرعی از 4348  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173030 مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/251 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1109 مورخ 1400/4/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سيده فرانک موسوی 
به شناسنامه شماره 4610267152 کدملی 4610267152 صادره شهرکرد فرزند سيد 
علی بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 104/29 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع 
نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای سيد مرتضی هاشمی دنبه خريداری شده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173045 مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/252 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1083 مورخ 1400/4/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم زهرا آقاجان 
دستجردی به شناســنامه شــماره 14025 کدملی 1292849916 صادره اصفهان 
فرزند مصطفی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 61/57 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای سيد مهدی هاشمی 

خريداری شده است. 
- برابر رای شــماره 1090 مورخ 1400/4/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امير حسين حسينی 
زفره به شناسنامه شماره 3209 کدملی 1289199221 صادره اصفهان فرزند تقی بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 61/57 متر مربع پالک شماره 
4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان به موجب 

بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای سيد مهدی هاشمی خريداری شده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173056 مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء 

5/253 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره1509 14006030200700 مورخ  22 / 04 / 1400  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
رسول کاظمی فرزند احمد به شماره شناســنامه 42818 و کدملی 1280316926 
صادره از اصفهان در يک دانگ و نيم مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 
مساحت 8420 متر مربع پالک 434 اصلی واقع در کارويه خريداری رسمی از مالک 
رسمی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين 
اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173562 حسين زمانی علويجه رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
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5آگهی
صفحه

مفاد آراء
5/254 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4405 مورخ 1400/04/08 هيات سوم آقای اصغر ابراهيمی به 
شناسنامه شماره 93 کدملی 1290895341 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 183/04 متر مربع پالک 608 فرعی از 27 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه سيد جالل طالکش 

مورد صفحه 325 دفتر 162 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171265  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/255 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 4361 - 1400/04/07 هيــات اول خانــم الهــه 
 ميوه چی به شناسنامه شماره 17608 کدملی 1292322946 صادره فرزند اصغر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 106/34 متر مربع قسمتی 
از  پالک شماره 294 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان دو پنجم مورد تقاضا از مالکيت محمد جعفر شعربافيون طبق اظهارنامه و 
سه پنجم از مالکيت اميرآقا امير کيوان طبق سند 27617 مورخ 1351/10/14 دفترخانه 

11 اصفهان که به نفع بنياد مستضعفان مصادره شده 
رديف 2- راي شماره 4360 - 1400/04/07 هيات اول آقای مرتضی ترک زهرانی 
 به شناسنامه شــماره 1385 کدملی 1284909662 صادره اصفهان فرزند عبداله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 106/34 متر مربع قسمتی 
از  پالک شماره 294 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان دو پنجم مورد تقاضا از مالکيت محمد جعفر شعربافيون طبق اظهارنامه و 
سه پنجم از مالکيت اميرآقا امير کيوان طبق سند 27617 مورخ 1351/10/14 دفترخانه 

11 اصفهان که به نفع بنياد مستضعفان مصادره شده 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171865  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/256 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2302 مورخ 1400/02/29 هيات اول آقای قديرعلی جم جاه 
امنيه به شناسنامه شماره 53 کدملی 1289833974 صادره اصفهان فرزند رحيم در 
ششدانگ ساختمان کارگاه و مسکونی به مساحت 168/24 متر مربع پالک شماره 
1144 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 280 دفتر 437 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171878  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/257 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي
 مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5653 مورخ 1400/05/03 هيات اول آقای محمدرضا شهنازی 
به شناسنامه شماره 592 کدملی 1290390584 صادره اصفهان فرزند حسينعلی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 159/40 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت احمد 
مزروعی سبدانی از سند شماره 103785 مورخ 55/8/22 دفترخانه شماره 2 اصفهان و 

با توجه به نامه شماره 16/1400/12704 اداره کل راه و شهرسازی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171857  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/258 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5478 مورخ 1400/04/28 هيات اول آقای سيد حميدرضا هدائی 
قلعه سفيدی به شناسنامه شماره 2936 کدملی 1285061527 صادره اصفهان فرزند 
سيد جواد در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 136/48 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت يداله رضائی برزانی از  سند شماره 36376 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 

86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171842  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/259 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5654 مورخ 1400/05/03 هيات اول آقای محمد حسين شهری 
به شناسنامه شماره 4056 کدملی 1283000636 صادره اصفهان فرزند اصفهان در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 147/50 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 
715 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت متقاضی و سهم االرث متقاضی از قاســمعلی حسين شهری از سند شماره 
38869 مورخ 1370/10/14 دفترخانه شــماره 94 اصفهان و ســند 11928 مورخ 
1392/6/24 دفترخانه 160 اصفهان و سند 28114 مورخ 1399/6/12 دفترخانه 160 

اصفهان و سند 28412 مورخ 1399/9/20 دفترخانه 160 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171763  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/260 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3350 مورخ 1400/03/23 هيات سوم  آقای احمد آب رود به 
شناسنامه شماره 2479 کدملی 4679046120 صادره فرزند حسن در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 119/74 متر مربع پالک 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی لطفعلی بيات عاشق  آبادی 

طبق سند انتقالی 97795 مورخ 1354/04/08 دفترخانه 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171726  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/261 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1319 مورخ 1400/02/08 هيات ســوم  خانم بتول شريفی 
جروکانی به شناسنامه شــماره 1085 کدملی 1283058723 صادره اصفهان فرزند 
فضل اله در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 314/33 متر مربع پالک شماره 
 فرعی از 44 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان که 
مع الواسطه از مالک رسمی باقر کاظمی مورد ثبت صفحات 243 الی 264 دفتر 238 

امالک و طبق سند انتقالی 46943 مورخ 1349/01/16 دفترخانه 29 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 3253 مورخ 1400/03/20 هيات دوم خانم فهيمه بيرانوند 
به شناسنامه شــماره 4060186333 کدملی 4060186333 صادره خرم آباد فرزند 
ميرفالح در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 68/92 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
رجبعلی کاظمی از سند شماره 46893 مورخ 1349/1/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان 

از مورد ثبت صفحه 243 الی 264 دفتر 238 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171679  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/262 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1092 مورخ 1400/4/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم اکرم مومنی 
به شناسنامه شماره 2230 کدملی 1289706689 صادره اصفهان فرزند محمود بر 
يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به استثناء بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت 
83/93 متر مربع پالک شــماره 53 فرعی از 4796 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است. 
- برابر رای شــماره 1091 مورخ 1400/4/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهره محمد 
اسماعيلی دهقی به شناسنامه شماره 579 کدملی 1289291306 صادره اصفهان فرزند 
براتعلی بر دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به استثناء بهای ثمنيه اعيانی آن 
به مساحت 83/93 متر مربع پالک شماره 53 فرعی از 4796 اصلی  واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز 

ثبتی گرديده است. 

- برابر رای شماره 1018 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســين قيصری 
هسنيجه به شناســنامه شــماره 123 کدملی 4910518134 صادره شهريار فرزند 
ميرزا بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به استثناء بهای ثمنيه اعيانی آن 
به مساحت 83/93 متر مربع پالک شماره 53 فرعی از 4796 اصلی  واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 

ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171768  مهدی شبان رئيس اداره ثبت  اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/263 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1124 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهيم امير حاجلو به 
شناسنامه شماره 33 کدملی 5759845314 صادره چادگان فرزند مهدی بر ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 235/79 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی  واقع 
 در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و 
مع الواسطه از طرف آقای حسين لری خريداری شده است. لذا به منظور اطالع عمومی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171780  مهدی شبان رئيس اداره ثبت  اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/264 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1019 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه رمضانی 
به شناســنامه شــماره 723 کدملی 2539705510 صادره اقليد فرزند غالمرضا بر 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 65/24 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی 
از 4483 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای سيف اله دهخدا خريداری شده است. لذا به 
منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1172151  مهدی شبان رئيس اداره ثبت  اسناد و امالک جنوب اصفهان 
مفاد آراء

5/265 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1084 مورخ 1400/4/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جنت قديمی 
به شناسنامه شماره 365 کدملی 1198923423 صادره شهرضا فرزند عبدالخاق بر 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 26/35 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
3090 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 
رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1172254 مهدی شبان رئيس اداره ثبت  اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/266 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0029 مورخ 1400/01/08 هيات سوم آقای کورش عالم زاده 
به شناسنامه شماره 2439 کدملي 1288130996 صادره اصفهان فرزند غالمحسين 
نسبت به دو دانگ و نيم مشاع از ششدانگ ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 
193/42 متر مربع پالک شماره 3626 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 501 دفتر 605
رديف 2- راي شماره 0027 مورخ 1400/01/08 هيات سوم آقای غالمحسين عالم 
زاده به شناسنامه شماره 68 کدملي 4469561371 صادره مهريز فرزند محمد نسبت 
به يک دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 193/42 متر 
مربع پالک شماره 3626 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ثبت در صفحه 501 دفتر 605 تائيد
رديف 3- راي شماره 0028 مورخ 1400/01/08 هيات سوم آقای داريوش عالم زاده 

به شناسنامه شماره 4051 کدملي 1285118944 صادره فرزند غالمحسين نسبت به 
دو دانگ و نيم مشاع از ششدانگ ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 193/42 
متر مربع پالک شماره 3626 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 501 دفتر 605 تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1170195  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/267 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي  
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4596 مورخ 1400/04/10 هيات اول آقای احمد رستمی به 
شناسنامه شماره 766 کدملی 5759589318 صادره بوئين مياندشت فرزند احمد علی 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 154 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت فتح اله سدهيان از سند شماره 92107 مورخ 1352/9/6 دفترخانه شماره 

2 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 4597 مورخ 1400/04/10 هيات اول خانم کبری مظاهری 
ماربری به شناسنامه شماره 789 کدملی 6219547187 صادره فريدن فرزند ميرزا 
قلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 154 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت فتح اله سدهيان از سند شماره 92107 مورخ 1352/9/6 دفترخانه 

شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1172303  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/268  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 1201 مورخ 1400/4/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اردشــير کيانی 
هرچگانی به شناسنامه شماره 1488 کدملی 1288957874 صادره اصفهان فرزند 
عزيزاله بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 120/44 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 318 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 

- برابر رای شماره 1207 مورخ 1400/4/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم معصومه 
اکبری فرتخونی به شناسنامه شــماره 56 کدملی 1111845433 صادره فالورجان 
فرزند عبداله بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 120/44 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 318 فرعی از 4999 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1172231  مهدی شبان رئيس اداره ثبت  اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/269  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 962 مورخ 1400/3/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا نيک صالحی 
به شناسنامه شماره 47 کدملی 1288688555 صادره اصفهان فرزند علی محمد بر 
ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 20/09 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 
)طبق توضيحات شناسنامه، نام خانوادگی از لری به نيک صالحی تغيير نموده است( 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 960 مورخ 1400/3/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا نيک صالحی 
به شناسنامه شماره 47 کدملی 1288688555 صادره اصفهان فرزند علی محمد بر 
ششدانگ ساختمان )يکباب مغازه و دفترکار( به مساحت 68/62 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 
ازای مالکيت رسمی )طبق توضيحات شناسنامه، نام خانوادگی از لری به نيک صالحی 

تغيير نموده است( مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 963 مورخ 1400/3/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا نيک صالحی 
به شناسنامه شماره 47 کدملی 1288688555 صادره اصفهان فرزند علی محمد بر 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 346/59 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 
)طبق توضيحات شناسنامه، نام خانوادگی از لری به نيک صالحی تغيير نموده است( 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1172292 مهدی شبان رئيس اداره ثبت  اسناد و امالک جنوب اصفهان

به دلیل شرایط اضطرار ناشی از کرونا و تعطیلی تاریخ چاپ  آگهی  از تاریخ 25 /1400/05 و  1400/05/26 به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است
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»خریبین« و » عمر السومه « به تیم ملی سوریه دعوت شدند
تیم ملی فوتبال سوریه خود را برای آغاز رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر آماده می کند. 
روز جمعه فدراسیون فوتبال سوریه موفق شد پس از مذاکره با همتایان خود در قطر، مجوز اردوی 

کوتاه مدتی پیش از مصاف با ایران در 
دوحه را کسب کند.به همین دلیل، نزار 
محروس، ســرمربی تیم ملی ســوریه 
اســامی 43 بازیکن را به اردوی آماده 
سازی در دوحه دعوت کرد که انتظار می 
رود این اردو بدون حضور لژیونرها برگزار 
شــود چرا که زمان برگــزاری آن خارج 
از روزهای فیفاســت.در لیستی که نزار 
محروس اعالم کرده، نام عمر خریبین 
ســتاره تیم الوحده دیده می شــود که 

پس از مدت ها به اردوی تیم ملی سوریه دعوت شــد. این بازیکن پس از درگیری لفظی با نبیل 
معلول، سرمربی قبلی ســوری ها، از تیم ملی کنار گذاشته شد.عالوه بر این، عمر السومه، مهاجم 
خطرناک تیم االهلی عربستان نیز به اردوی تیم ملی دعوت شده است. این بازیکن در جریان دیدار 
برابر الحزم دچار آسیب دیدگی شد و انتظار می رود در دیدار برابر ایران غایب باشد ولی با این وجود، 
نزار محروس این بازیکن را به تیم ملی دعوت کرده به امید اینکه السومه با کمک کادر پزشکی بتواند 
به بازی های تیم ملی سوریه برسد.قرار است در جریان اردوی سوری ها، آنها یک بازی دوستانه با 
الجزایر برگزار کرده و پس از آن، راهی تهران شده تا در نخستین دیدار خود از مرحله انتخابی جام 

جهانی در تاریخ 11 شهریور به مصاف تیم ملی ایران بروند.

توافق رئال مادرید با »والورده« برای تمدید قرارداد
رئال مادرید در حال تمدید با بازیکنان کلیدی خود در تابستان است.رئال روزجمعه قرارداد کریم 
بنزما را تمدید کرد و این بازیکن تا ســال 2023 در تیم باقی خواهد ماند. کریم بنزما بعد از جدایی 
کریستیانو رونالدو به ستاره خط حمله رئال مادرید تبدیل شد.بنزما بعد از جدایی راموس، کاپیتان 
نخست رئال مادرید است.فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس اسکای اسپورت اعالم کرد که رئال 
با فدی والورده برای تمدید قراداد به توافق نهایی رسیده است و در هفته جاری رسما قرارداد این 

بازیکن هم تمدید خواهد شد.
والورده تا سال 2025 با رئال مادرید قرارداد دارد. این بازیکن در فصلی که گذشت عملکرد درخشانی 
داشته و حتی مورد توجه بایرن مونیخ هم قرار گرفت ؛اما رئالی ها قصد ندارند که این ستاره اروگوئه 

ای خود را به این راحتی ازدست دهند.

»فلورنزی« خرید جدید میالن برای فصل جدید
الساندرو فلورنزی، معاینات پزشــکی خود را با میالن به پایان رســاند و با جدایی از رم به میالن 
پیوست و پیراهن شــماره 25 روســونری را دریافت کرد.کاپیتان ســابق رم به صورت قرضی با 
حق خرید به میالن نقل مــکان کرد و در فصل جدید مهره اصلی تیم میــالن خواهد بود.فلورنزی 
آزمایشات خود را تکمیل کرده و بعد از صحبت با استفانو پیولی قرارداد خود را امضا کرد. قرار است 
او به زودی در تمرینات تیم جدید خود حاضر شود.اســکای اســپورت ایتالیا گزارش می دهد که 
پیراهن شماره 25 در میالن به بازیکن 30 ساله داده شده اســت.این بازیکن 30 ساله که سابقه 
بازی در تیم پاری سن ژرمن فرانسه را نیز در کارنامه خود دارد، در تابستان توانست همراه ایتالیا 
قهرمانی در یورو 2020 را به دست بیاورد. این مدافع راســت در 45 بازی موفق به زدن 2 گل برای 

ایتالیا شده است.

میزبانی تیم ملی در گروی دست به جیب شدن صداوسیما؛

حق پخش،کابوس همیشگی تلویزیون

عرفان حاج بابایی صداوسیمای ایران اساسا با مفهومی به اسم 
حق پخش تلویزیونی مســابقات فوتبال 
مشکل دارد. این مشکل سال هاســت که در عرصه داخلی و باشگاهی 
وجود داشته و صداوسیما با وجود این که بازی های لیگ برتر را به طور 
زنده پخش می کند، اما طی این سال ها حق پخش واقعی را  به باشگاه 
های ایرانی پرداخت نکرده و تالش های مختلف هم برای تحقق این امر 
ناکام مانده اســت. عدم پرداخت حق پخش کامل و واقعی تلویزیونی 
توسط صداوسیما، باشگاه های ایرانی را در آستانه ورشکستگی قرار داده 
اما حاال دامنه عدم عالقه صداوسیما به پرداخت حق پخش کامل و واقعی 
تلویزیونی مسابقات فوتبال ابعادی بین المللی پیدا کرده و این طور که از 
شواهد پیداست، میزبانی تیم ملی در رقابت های مقدماتی جام جهانی 

2022 معطوف به پرداخت این مبلغ توسط صداوسیماست.

قضیه از چه قرار است؟
میرشاد ماجدی، عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال روز 28 مرداد 1400 
در گفت و گویی که در سایت فدراســیون فوتبال منتشر شد در خصوص 
بحث میزبانی ایران در استادیوم آزادی از رقبای خود گفت: همه نکاتی 
که AFC در خصوص بحث میزبانی از فدراسیون فوتبال ایران خواسته را 

رعایت کردیم. در این راستا جلسات و مذاکرات بسیار زیادی برگزار شده 
و تقریبا به انتهای خود رسیده است. فقط مشــکلی که بر سر راه وجود 
دارد، مبلغی اســت که صدا و ســیما باید بابت حق پخش تلویزیونی به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت کند. در واقع AFC میزبانی در تمامی 
رده ها را منوط به پرداخت این وجه کرده است. تا جایی که می دانم، اکنون 
رییس فدراسیون مذاکرات خوبی با صدا و ســیما داشته و امیدوارم با 
درایتی که مسئوالن صدا و سیما در خصوص اتخاذ رویه ای برای پرداخت 
وجه حق پخش به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش خواهند گرفت، میزبانی 
مسابقات تیم ملی را بر عهده داشته باشیم و قول همکاری الزم را بدهند 
تا این بحث ملی را زودتر رفع کنیم.اگر تا چند روز آینده این مبلغ پرداخت 
نشود، میزبانی از ما گرفته می شود. خواهشم این است که با تدابیری که 
مسئوالن صدا و سیما اتخاذ می کنند، در اسرع وقت با هماهنگی هایی 
که با فدراسیون می شود، مبلغ درخواستی AFC را پرداخت کنیم و مانند 

گذشته میزبانی را در استادیوم آزادی برعهده بگیریم.«
حسن کامرانی فر، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال هم در صحبت 
هایی تقریبا مشابه تاکید کرده بود که میزبانی ایران در گروی پرداخت پول 
حق پخش تلویزیونی مسابقات توسط صداوسیماست. صداوسیمایی 
که قطعا قصد دارد تا مسابقات تیم ملی را برای بینندگانش پخش کند 

؛اما ظاهرا اگر بخواهد که این کار را بدون پرداخت حق پخش تلویزیونی 
انجام دهد، ضمانت اجرایی سختی در انتظار فوتبال ایران خواهد بود.

البته سخت گیری کنفدراسیون فوتبال آســیا هم در این مورد بی دلیل 
نیست. آن ها سال گذشته و به دلیل بدهی های انباشته به کارگزار طرف 
قرارداد »ای اف سی« که ســیگنال پخش بازی ها را به تلویزیون های 
مختلف می فروشــد، اجازه رســمی و قانونی پخش رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا را به صداوسیمای ایران ندادند.هر چند این مسابقات از 

طریق راه های دیگر پخش شد! 
حال به نظر می آید کــه AFC دیگر حواله به آینــده را نمی پذیرد و نقدا 
خواهان این است که صداوسیمای ایران به عنوان تنها رسانه ای که امکان 
پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال در ایران را دارد، حق پخش تلویزیونی 
مسابقات تیم ملی را بپردازد. حق پخشی که قبال اگر پرداخت نمی شد، 
ظاهرا چندان خللی در کار پخش زنده بازی ها ایجاد نمی کرد و احتماال 
اگر االن هم پرداخت نشــود، باز هم پخش زنده بازی ها صورت خواهد 
گرفت اما با این تفاوت که اگر این پول پرداخت نشود، تیم ملی به جای 
استادیوم آزادی احتماال باید در کشوری مثل قطر از رقبای آسیایی اش 
میزبانی کند و مسئولیت این اتفاق بر گردن رسانه ای است که خود را ملی 

و یار دوازدهم فوتبال ایران می داند.

خبر روز

توافق هافبک پرسپولیسی با سپاهان
فرشاد احمدزاده، هافبک سابق پرسپولیس و فصل گذشــته فوالد خوزستان با باشگاه سپاهان 
اصفهان به توافق رسید.شنیده می شــود ارزش مالی این قرارداد برای 2 سال حدود 18 میلیارد 
تومان اســت که ظاهرا طی چند روز آینده توسط فرشــاد احمدزاده به امضا خواهد رسید.فرشاد 
احمدزاده پس از قهرمانی فوالد خوزســتان در فینال جام حذفی کشور در این رابطه و اینکه گفته 
می شود با باشگاه سپاهان برای فصل بعد لیگ برتر به توافق رسیده است، عنوان کرده بود:  هنوز 
جشن تمام نشده، ان شاءا... هر چه خدا بخواهد همان می شود از همه تیم ها پیشنهاد دارم. باید 
بررسی کنم و ببینم بازی در کدام تیم بیشتر باعث پیشرفتم می شود. در آینده تصمیم می گیرم.

خیلی طول نکشــید تا مدیربرنامه های هافبک سابق پرســپولیس با مدیران باشگاه سپاهان 
اصفهان مذاکره و این قرارداد را نهایی کند.

محرم نویدکیا اعتقاد زیادی به سبک بازی فرشــاد احمدزاده دارد و بعید نیست پس از جدایی 
محمد محبی، شماره 10 تیمش را به او بدهد.

پیشنهاد نجومی سپاهان به ستاره استقالل 
قرارداد هافبک دفاعی زحمتکش و دونده اســتقالل برای یک فصل بازی در لیگ بیســتم فقط 
یک میلیارد تومان بوده است!این درحالی اســت که درهمین فصل گذشته زمزمه هایی مبنی بر 
قراردادهای ۶ و ۷ میلیارد تومانی برخی بازیکنان اســتقالل به گوش رسید که از قضا واقعیت هم 
داشته اســت.با توجه به عملکرد مثبت مسعود ریگی در لیگ بیســتم، این هافبک دفاعی موثر 
استقالل با پیشنهادی وسوسه انگیز از سوی ســپاهان اصفهان مواجه شده است. پیشنهادی که 
گذشتن از آن سخت اســت چرا که گفته می شــود احمد مددی برای لیگ بیست و یکم سقف 

قرارداد تعیین کرده است.

»ترابی« باالخره در پرسپولیس شماره 9 خواهد شد؟
مهدی ترابی که در بازگشت دوباره به پرسپولیس توانســته بود در فصل گذشته یکی از مهره های 
کارساز و تاثیرگذار یحیی گل محمدی در مسیر دســتیابی دوباره به قهرمانی لقب گیرد، در فصل 
آینده احتماال بار دیگر با شماره 9 برای سرخ پوشان به میدان خواهد رفت.هافبک تکنیکی، گلساز 
و گلزن پرســپولیس که در اولین فصل حضورش در این تیم با توجه به اینکه شماره 9 در اختیار 
مهدی طارمی بود در دستیابی به شــماره 9 ناکام مانده بود، در ادامه با جدایی این بازیکن آن را 

بر تن کرد.
ترابی که در ابتدای فصل گذشــته راهی قطر شده بود، در بازگشــت به جمع سرخ پوشان نیز در 
دستیابی به شماره 9 ناکام ماند و طی نیم فصل گذشته با شماره 21 در قامت ستاره پرسپولیس 
ظاهر شد. اکنون به نظر می رسد او در فصل جدید نیز با این شماره برای پرسپولیس به میدان برود 

و بار دیگر شماره محبوب خود را در این تیم به دست بیاورد.

حذف کاپیتان تیم ملی از لیست »اسکوچیچ«
سایت باشگاه »آ. ا. ک آتن« اعالم کرد مصدومیت احسان حاج صفی بر خالف اخبار قبلی چندان 
دشوار نیست و بازیکن تیم ملی ایران با حداقل سه هفته طول درمان می تواند به میادین بازگردد.

این بازیکن در حال حاضر روند درمان خود را آغاز کرده اســت تا بتواند هرچه زودتر برای شروع 
فصل فوتبالی یونان آماده شــود. بنا بر این کاپیتان اول تیم ملی ایران بازی با سوریه و عراق را از 
دست داد تا نتواند در جمع شاگردان دراگان اسکوچیچ در شروع بازی های مرحله نهایی انتخابی 
جام جهانی قطر قرار گیرد.تیم ملی فوتبال ایران 11 شهریور با ســوریه و 1۶ شهریور با عراق بازی 

می کند.

مستطیل سبز

جزییات درخواست 
واکسیناسیون 60 هزار 

مربی ورزشی
نایب رییس فدراسیون ورزش های همگانی ، 
در رابطه با درخواست این فدراسیون به منظور 
واکسیناســیون مربیان به ویژه مربیان حوزه 
ورزش همگانی، اظهار کرد: حــدود 200 هزار 
مربی که دارای مدرک هستند در ورزش ایران 
وجود دارند که ۶0 هزار نفر آن ها در حوزه ورزش 
همگانی فعالیت می کنند.رضا شــجیع ادامه 
داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، درخواست 
واکسیناسیون مربیان و به ویژه مربیان حوزه 
ورزش همگانی از سوی فدراسیون ورزش های 
همگانی به وزارت ورزش و جوانان ارائه شده 
است تا پیگیری آن از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی مدنظر قرار گیرد.نایب رییس 
فدراســیون ورزش های همگانی با اشاره به 
اینکه شــیوع ویروس کرونا شرایط ویژه ای را 
برای فعالیت در حوزه ورزش رقم زده اســت، 
عنوان کرد: به طور حتم مربیان و به ویژه مربیان 
حوزه ورزش همگانی نسبت به سایرین بیشتر 
در معرض ابتال به ویروس کووید19 هستند و 
به همین دلیل نیز، درخواست واکسیناسیون 
مربیان به وزارت ورزش و جوانان ارائه شــده 
است.شــجیع همچنین بــه فقــدان نظام 
جامع مربی گری در کشور اشاره و اظهار کرد: 
متاسفانه از فقدان نظام مربی گری در کشور 
رنج می بریم و اطالعات و آمار مشــخصی در 
این زمینه وجود ندارد کــه چند درصد مربیان 
فعال هستند و چند درصد آن ها فعالیت نمی 
کنند. وی افزود: این امــکان وجود دارد که در 
راستای واکسیناسیون مربیان، مدارک مورد 
نیاز روی سامانه بارگذاری شود و اینگونه لیست 
مربیان واجد شرایط تهیه شده و از امکان تزریق 
واکسن کرونا از سوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی خارج از شرایط سنی، برخوردار 
شوند؛ متاســفانه مربیان ورزش همگانی در 
دو سال اخیر که کرونا بســیاری از باشگاه ها 
را به تعطیلی کشانده لطمات جبران ناپذیری 
را متحمل شــدند و ادامه این روند به فعالیت 
های حرفه ای و تامین معیشت زندگی آن ها 

لطمه خواهد زد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

 احترام جهانبخش
  به امام حسین)ع( 

در روز عاشورا
علیرضا جهانبخــش ،مهاجم ایرانی 
باشگاه فاینورد هلند پنجشنبه شب 
و پس از گلزنی برای تیمش در دیدار 
مقابل الفسبورگ سوئد با بوسیدن مچ 
بندی مشکی که در دست داشت، در 
روز عاشورا به امام حسین)ع( و سایر 

شهدای کربال ادای احترام کرد.

نشست خبری مسابقات بین المللی 
نظامی 2021 در رشته اربابان سالح ) 
ســامانه های توپخانه( در ارتش جمهوری اسالمی به 
میزبانی اصفهان صبح دیروز برگزار شد.ارشــد نظامی 
ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری 
اظهار داشــت: بازی هــای نظامی اربابان ســالح یک 
دیپلماسی دفاعی است. بازی های بین المللی نظامی، 
یک رویداد نظامی ساالنه است که هرسال در کشورهای 
مختلف انجام می شود و این رویداد از طرف وزارت دفاع 
روسیه طراحی شــده و درحال انجام است که به طور 
متوسط 30 کشــور برای حضور در این مسابقات اعالم 
حضور می کنند ؛اما هرســال بر تعداد کشورهای حاضر 
افزوده می شود.امیر محسن آذرافروز گفت: از سال 2019 
در سطح دنیا 81 کشور در این مسابقات شرکت کردند و 
جمهوری اسالمی ایران نیز از ابتدای آغاز این رویداد با 
اذن مقام معظم رهبری مجوز حضور در این رقابت ها را 
به دست آورد به طوری که دستور داده شد با تمام قدرت 
در این رزم نمایی شرکت کنیم. در سال های گذشته که در 
این رویداد شــرکت کرده ایم از واژه مسابقات استفاده 
می کنیم، درحالی که این رویداد، بازی های بین المللی 
است و به خاطر ایجاد انگیزه و رقابت، مسابقات به آن 
اضافه شــد. وی گفت: تمام نیروهای مختلف از جمله 
هوایــی، زمینی و دریایی در این مســابقات شــرکت 
می کنند و کل مسابقات در 34 رشته انجام خواهد گرفت 
که هدایت و فرماندهی کل بازی ها توسط کشور مبتکر 
یعنی روسیه انجام می پذیرد.امیر آذر افروز تصریح کرد: 
ایران نیز امسال در این مسابقات میزبان شاخه اربابان 

سالح شده و کشورهای بالروس یا قزاقستان نیز میزبان  
مسابقات دیگر هســتند اما نهایتا در مراسم اختتامیه 
نتایج این المیپک نظامی مشخص و به طور همزمان در 
همه کشــورها اعالم خواهد شد.ارشد نظامی ارتش در 
اســتان های اصفهان، یــزد و چهارمحــال بختیاری 
خاطرنشان کرد: در بین نظامیان، ترکیب اربابان سالح به 
معنای نگهداری سالح های توپخانه ای است و هر بازی 
که در کشــورهای مختلف انجام می شــود یک سری 
اهداف خاصی را به دنبال دارد که بازخوردهایی درجهت 
آمادگی برای کشورهای حاضر ایجاد می کند.وی با اشاره 
به اهمیت توپخانه افزود: توپخانه یکی از سامانه های 
بسیار مهم جنگ است که وقتی می خواهد وارد صحنه 
عملیات شود باید به درستی آماده و آموزش های الزم به 
نیروهای توپخانه داده شود.امیر آذر افزوز تصریح کرد: 
یکی از نکات جالب توجه این بازی ها این است که چون 
کشــور های مختلف در کنار یکدیگر در این مسابقات 
شــرکت می کنند، تجارب فنی و عملیاتــی خوبی را با 
یکدیگر به اشــتراک می گذارند که نیروهای جمهوری 

اســالمی در این زمینه مملو از تجارب بسیاری از دوران 
دفاع مقدس هستند به همین خاطر برخورد نیروهای 
ارتش ایران با مســائل فنی برای دیگر کشورها بسیار 
جالب است.وی عنوان کرد: هدف اصلی این رقابت ها 
دوستی، صلح پایدار در مناطق و حفظ و ارتقای آمادگی 
رزمی کشورهاســت که تاکنــون در ۶ ســال برگزاری 
مسابقات به علت نداشتن حواشی خاص در این رویداد 
بسیاری از کشورهای دوردست نیز متقاضی شرکت در 
این بازی ها شدند.ارشــد نظامی ارتش در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری ادامه داد: نکته ای که 
وجود دارد با وجود فراهم شدن تمام مباحث بهداشتی و 
امنیت درمانی کشــور به دلیل کرونا، بسیاری از تیم ها 
حاضر به حضور در ایران نشــدند؛ اما ایــن موضوع از 
کیفیت بازی ها کــم نخواهد کــرد.وی افــزود: برابر 
بررسی های انجام شده از کشــور های مختلف در این 
مسابقات، اولین موردی که همیشــه عنوان می شود، 
تشکر از جمهوری اسالمی ایران است که تمام امکانات 

را در این بازی ها در اختیار دیگر کشورها قرار می دهند.

ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:

ایران میزبان مسابقات بین المللی »اربابان سالح« شد 

به نظر می آید که AFC دیگر حواله به آینده را نمی 
پذیرد و نقدا خواهان این است که صداوسیمای ایران 
به عنوان تنها رسانه ای که امکان پخش تلویزیونی 
پخش  حق  دارد،  را  یران  ا در  ل  فوتبا مسابقات 

تلویزیونی مسابقات تیم ملی را بپردازد
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معاون سازمان مدیریت پسماند خبر داد:

افزایش ۸۷ درصدی بهای پسماند خشک در ایستگاه های 
بازیافت اصفهان

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از افزایش بهای پسماند خشک در 
ایستگاه های بازیافت و ناوگان جمع آوری پسماند خشک از در منازل خبر داد.محمد بدیعی اظهار 
کرد: با توجه به شروع قرارداد پیمانکاران جدید از ابتدای تیرماه سال جاری و به منظور افزایش 
مشارکت شهروندی و متناسب سازی قیمت ها، نرخ پســماند خشک تحویلی توسط شهروندان 
افزایش ۸۷ درصدی یافته و به مبلغ هر کیلوگرم ۱,۵۰۰ تومان رســیده است.وی ادامه داد: بهای 
پسماند خشک دریافتی از شــهروندان به نرخ ۱,۵۰۰ تومان محاســبه خواهد شد که شهروندان 
می توانند مانند گذشته این مبلغ را در قالب شارژ اصفهان کارت دریافت کنند یا در ازای آن اقالم 
بهداشتی و مواد شوینده تحویل بگیرند.معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه تغییر نرخ پسماند خشک در قالب دســتورالعمل به ایستگاه ها و غرفه های بازیافت 
اعالم شــده اســت، تصریح کرد: از این پس همه متصدیان موظفند بهای پســماندهای خشک 
دریافتی را با این نرخ محاسبه کنند و شــهروندان می توانند در صورت مشاهده اختالف قیمت با 
بهای قید شده، انتقاد خود را با سازمان در میان بگذارند.وی با تاکید بر اینکه سازمان همه توان خود 
را برای جلب مشارکت شهروندان در مدیریت بهینه پســماندها و تفکیک از مبدأ به کار می گیرد، 
گفت: فعالیت های تشویقی، فرهنگی و آموزشی در کنار توسعه زیرساخت های مدیریت پسماند 
زمانی مفید و موثر خواهد بود که شهروندان به عنوان حلقه های اصلی این سیستم نقش خود را به 
خوبی ایفا کرده و با همکاری در تکمیل این فرآیند مسیر تحقق شهری پایدار و پاکیزه را هموار کنند.

 هشدار جدی شهرداری به صاحبان گوسفندان رها شده
 در بستر زاینده رود

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به ورود گوسفندان در 
بستر رودخانه و ناژوان طی روزهای اخیر، اظهار کرد: در محدوده ناژوان اشخاصی در شغل دامداری 
و دامپروری مشغول فعالیت هســتند که در بعضی مواقع با سوءاستفاده از فرصت هایی همچون 
تعطیلی ایام به بهانه جا به جایی گوسفندان وارد فضای ســبز ناژوان یا بستر زاینده رود می شوند.

حسن نظام زاده افزود: عالوه بر دیدگاه نامناسب اجتماعی به واسطه ورود احشام به بستر رودخانه، 
عبور گوسفندان از ناژوان خسارات بسیار زیادی به فضای سبز حاشیه زاینده رود که با تالش بی وقفه 
شهرداری ایجاد شده، وارد می کند.مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در این راستا تاکنون تذکرهای زیادی داده شده، اما متاسفانه شاهد بی توجهی چوپانان 
و صاحبان دام ها بوده ایم.وی تاکید کرد: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده، به محض تکرار ورود 
گوسفندان به ناژوان یا بستر رودخانه زاینده رود، تعدادی از احشام ضبط و به محل مشخصی انتقال 

داده می شود تا تعیین تکلیف نهایی انجام شود.

سرپرست سازمان آرامستان های شهرداری اعالم کرد:

استمرار محدودیت های کرونایی در آرامستان  های اصفهان
سرپرست سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: با توجه به وضعیت بحرانی شیوع بیماری 
کرونا و مرگ و میرهای ناشی از آن، محدودیت های کرونایی همچنان در آرامستان های محلی و باغ 
رضوان برقرار است.ابراهیم زارعان اظهار کرد: مراسم های سوگواری و مجالس ترحیم از ابتدای هر 
هفته تا روز چهارشنبه در آرامستان های محلی و باغ رضوان و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک امکان پذیر اســت.وی تاکید کرد: تا اطالع ثانوی برگزاری 

مراسم ها در روزهای پنجشنبه و جمعه ممنوع است و محدودیت ها اعمال می شود.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری تشریح کرد:

ویژگی طراحی پایدار ساختمان های شهر

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد اظهار کرد: مرمت 
و احیای وضعیت ساختمان های فعلی در راستای کاهش اثرات زیست 
محیطی به اندازه اتخاذ روش ساخت ساختمان های جدید حائز اهمیت 
است.محمدرضا رضایی  تاکید کرد: باید بدانیم تعداد منابع برای ایجاد 
محیط های مصنوع جدید در جهان محدود بوده و نمی توان برای بازسازی 
و ساخت هر نسل از ساختمان ها، مقدار جدیدی از آنها را مورد استفاده قرار 
داد و استفاده مجدد می تواند در مسیر استفاده از مصالح بازیافت شده یا 
فضاهای بازیافت شده شکل بگیرد.دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی 
شهری دانشــگاه یزد با بیان اینکه تغییر در ساختمان های قدیمی برای 
کاربردهای جدید یکی دیگر از راه های کاهش اســتفاده از منابع جدید 
است، گفت: اگرچه هزینه ها و مشکالتی به همراه دارد با این حال مزایای 
حاصل از استفاده مجدد از این ســاختمان های بزرگ در کنار یکدیگر و 
درون یک محیط شهری می تواند بر این مشکالت و هزینه ها غلبه کند.

وی خاطرنشان کرد: نوسازی ساختمان های موجود در شهرهای بزرگ 
و کوچک می تواند باعث حفاظت از منابع مورد استفاده جهت بازسازی 
ســاختمان و در نتیجه جلوگیری از تخریب داشــته های جامعه شود.

رضایی با بیان اینکه طراحی ساختمان باید به گونه ای باشد که استفاده 
از توانایی های محیط و منابع انرژی محلی امکان پذیر شود، افزود: اگر 
ما به امکانات محیطی که در آن هستیم آگاه باشیم می توانیم از صدمه 
زدن به آنها جلوگیری کنیم؛ همچنین درک محیط باعث مشخص شدن 
مراحل طراحی از جمله جهت قرارگیری نســبت به خورشید و چگونگی 
قرارگیری ساختمان در سایت پالن و حفظ محیط پیرامون و دسترسی 
سیستم نقلیه و پیاده می شود.وی تاکید کرد: بناها در بعضی مناطق، باید 
به نحوی طراحی شود که در ارتباط زیاد با محیط خارج نباشد و برعکس 
در مناطق دیگر برای استفاده از جریان هوا، باید در ارتباط بیشتر با محیط 
خارج باشد.دانشــیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد 
گفت: ساختمان چه در داخل محیط شــهری باشد و چه در یک محیط 
طبیعی تر، ارتباط دادن آن با طبیعت به محیط طراحی شده روح و جان 
تازه می بخشد و بازگشت به زندگی طبیعی را در خود دارد.وی ادامه داد: 
طراحی پایدار ســعی در درک تاثیرات محیط از طریق ارزیابی و تحلیل 
سایت دارد، البته ارزیابی انرژی مصرفی، تکنیک های ساختمان سازی، 
تاثیرات منفی محیطی را می توان از طریق اســتفاده مصالح ساختمان 

سازی پایدار و مصالح ساختمانی قابل بازیافت کاهش داد.رضایی تاکید 
کرد: برای یک معمار حرفه ای توجه به این نکته ضرورت دارد که ایمنی و 
سالمت مصالح و فرآیندهای شکل دهنده ساختمان به همان میزان که 
برای کارگران و استفاده کنندگان آن مهم است، برای کل جامعه بشری نیز 
از اهمیت بسزایی برخوردار است.وی با بیان اینکه طراحان پایدار، اهمیت 
توجه به نظرات گوناگون را می دانند از ایــن رو در مراحل اولیه طراحی با 
مهندسان مشــاور و متخصصان همفکری و همکاری کرده و از نظرات 
ساکنان محلی و همسایگان محلی نیز بهره می برند، افزود: طراحان پایدار 
باید فرهنگ و دین مردمی که برای آنها طراحی می کنند را مورد توجه قرار 
دهند، بنابراین معماری پایدار ترکیبی چند ارزشــی شامل زیباشناسی، 
محیط اجتماع و به عبارتی طراحی و ساختمان سازی هماهنگ با محیط 
در بر دارد.دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد گفت: 
شهر، موجودی فراتر از مجموعه ساختمان هاست و در حقیقت می توان 
یک شهر را مجموعه ای از سیستم های در حال تعامل دید که دارای روح 
و کالبد است، در نتیجه اگر ساختمان ها را مجزا در نظر نگیریم می توانیم 

همزمان با طراحی ساختمانی سبز و پایدار، شهری پایدار داشته باشیم.

بناها در بعضی مناطق، باید به نحوی طراحی شود که در 
ارتباط زیاد با محیط خارج نباشد و برعکس در مناطق 
دیگر برای استفاده از جریان هوا، باید در ارتباط بیشتر با 

محیط خارج باشد

با مسئولان

 هر ساله بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن پسماند شهری در سراسر 
جهان تولید می شود که بخش اعظم آن بدون بازیافت، در دفن گاه های 
زباله پیامدهای منفی زیادی را برای شــهرها به بار می آورد. بر اســاس 
پیش بینی های بانک جهانی چنانچه رونــد مدیریت ضایعات در جهان 
اینگونه ادامه پیدا کند، آنگاه تولید مواد پسماند تا سال ۲۰۲۵ به بیش از 
دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن در سال نیز می رسد. به همین دلیل، مدیریت 
بهینه ضایعــات یکی از مهم تریــن چالش های پیش روی شــهرهای 
امروزی است که البته نقاط بسیاری نیز در دنیا وجود دارد که برنامه ریزان 
آن ها در این زمینه موفق عمل کرده اند. در ادامه به معرفی این شــهرها 
و استراتژی های آن ها پرداخته می شــود که می تواند به عنوان الگویی 

برای به حداقل رساندن بحران ضایعات در سایر نقاط جهان عمل کند.

 توسعه سیستم جدید مدیریت ضایعات در لیوبلیانا
لیوبلیانا پایتخت اسلوونی، اولین پایتخت اروپایی در برنامه ریزی برای 
رسیدن به هدف صفر ضایعات بود که مدیران آن در سال ۲۰۰۴ و در پی 
تولید ساالنه حدود ۲۶۸ کیلوگرم مواد پسماند به ازای هر فرد ساکن در 
شهر، تصمیم گرفتند به تدریج تولید این ضایعات را به حداقل برسانند. 
امروزه به ازای هر یک از ساکنان پایتخت تنها ۱۱۰ کیلوگرم ضایعات راهی 
دفن گاه های زباله می شود که البته مدیران از کاهش تدریجی و در نهایت 
به صفر رساندن آن خبر داده اند و این موفقیت تا حد زیادی در پی ایجاد 

یک سیستم جدید مدیریت ضایعات حاصل شده است.
مدیران پایتخت اســلوونی، کانتینرهای پیشــرفته ای در گوشــه و کنار 
شــهر نصب کرده اند که هر یک مجهز به بخش هــای جداگانه ای برای 
بســته بندی مواد زائد مختلف اســت و مردم می تواننــد ضایعات را به 
طور مستقیم از منازل خود در این ســطل های مخصوص برای بازیافت 
آماده کنند. عالوه بر این، شــهردار میزان جمع آوری پســماندهای آلی 
نظیر ضایعات ســبز یا مواد غذایی را در سطح شــهر کاهش داده است 
به این امید که شــهروندان شــخصا و به طور داوطلبانــه طبقه بندی و 
کمپوست آن ها را به عهده گیرند. در نتیجه این امر، طی چند سال اخیر 
مقدار موادی که راهی دفن گاه های زباله می شــود بــه میزان ۶۰ درصد 
کاهش یافته و همیــن رویداد، لیوبلیانا را به یکی از شــهرهای اروپایی 
با پایین ترین هزینه مدیریت تبدیل کرده اســت. جالب اســت بدانید 
که اقدامات شــهردار لیوبلیانا در راســتای مدیریت ضایعات به حدی 
موفقیت آمیز بوده است که این شهر در سال ۲۰۱۶ به عنوان پایتخت سبز 
اروپا نیز شناخته شد. برنامه ریزان شــهر ادعا کرده اند که اقدامات خود 
برای به حداقل رســاندن ضایعات را ادامه خواهند داد به این امید که تا 
چند سال آینده به ازای هر فرد ساکن در شهر تنها ۶۰ کیلوگرم ضایعات در 

سال تولید شود و در آینده نزدیک حتی این مقدار به صفر برسد.

 تغییر قوانین مربوط به پرداخت مالیات متناســب با میزان تولید 
ضایعات برای خانواده های اهل پارما

پارما، شهری واقع در شــمال ایتالیا و در ناحیه امیلیا رومانا در سراسر 
جهان به داشتن خوشمزه ترین غذاها و کیفیت باالی زندگی شهرت دارد، 
با این حال، در ســال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از شهرهای جهان با بیشترین 
تولید مواد زائد شناخته شد. بر اســاس گزارشات ارائه شده در آن سال 
به ازای هر ســرانه در شــهر ۶۳۶ کیلوگرم ضایعات تولید می شد که این 
مقدار حدود ۱۶۰ کیلوگرم بیش از مقدار میانگین پســماندهای تولیدی 

در سراسر قاره اروپا بود.
مدیران شهر اقدامات ویژه ای را برای به حداقل رساندن بحران در پیش 
گرفتند و تالش کردند مقدار تولید مواد زائد را در سراسر شهر به حداقل 

برسانند و در نهایت هدف صفر تولید پسماند را در پیش گیرند. 
در این راســتا، ترویج فرهنگ بازیافت در میان ســاکنان پارما، تفکیک 
ضایعات در محل زندگی مردم و دسته بندی مواد شیشه ای و پالستیکی 
در رأس برنامه های مدیران قرار گرفت و پس از آن، اعمال قوانین جدید 
مالیاتی برای خانواده هــا بود به این صورت کــه خانوارهایی با کمترین 
میزان تولید مواد زائد نســبت به ســایرین، مالیات کمتــری به دولت 
واگذار می کردند.در پی این تغییرات، تنها طی چهار سال حجم ضایعات 
در شــهر به ازای هر فرد کاهش یافت و به ۱۰۰ کیلوگرم در ســال رسید و 
بازیافت مواد پسماند از ۴۹ درصد در ســال ۲۰۱۲ به ۷۶ درصد در سال 

۲۰۱۶ افزایش یافت.

 تشویق مردم به دسته بندی ضایعات در سلکی
در سال ۲۰۱۶، رومانی تنها موفق به بازیافت ۱۳ درصد ضایعات خود شد 
که این مقدار، یکی از پایین ترین نرخ های نوع خود در سراســر اتحادیه 
اروپا به شمار می رفت. مدیران ســلکی Sǎlacea، شهری کوچک در 
منطقه بیهور با جمعیتی حدود ســه هزار نفر تصمیم گرفتند مســتقل از 
قوانین مدیریت زباله در کشور، شخصا بحران به وجود آمده را حل کنند 
و پیامدهای ناشی از انباشته شدن مواد پســماند را به حداقل برسانند. 
در این راستا، اعضای شــورای شهر یک سیســتم منحصر به فرد برای 
جمع آوری ضایعات طراحی کردند و از مردم خواستند پسماندهای آلی، 
شیشه و پالستیک را جدا از هم در سطل های زباله مخصوص قرار دهند. 
گزارشات حاکی است که تنها در یک ماه اول پیاده سازی این طرح، ۶۶ 
درصد ضایعات بازیافت شد که این مقدار تا پیش از اجرای پروژه نهایتا 
به سه درصد می رســید. به طور کلی، حجم ضایعات غیر قابل بازیافت 
در Sǎlacea به ازای هر فرد ساکن در شــهر از ۱۰۹ کیلوگرم در سال به 
۱۹ کیلوگرم رسید که این اتفاق یک دســتاورد بزرگ برای رومانی نیز به 

حساب می آمد.

برگزاری یادواره 
شهدای گمنام 

خوراسگان اصفهان 
یادواره ششمین ســالگرد تدفین 
پیکر ســه شــهید گمنام در پارک 
»کوثر« در خیابان »مسجد علی« 
در خوراسگان اصفهان با سخنرانی 
حجت االسالم و المسلمین »محمد 
مهدی ماندگاری« و مداحی »سید 
رضــا نریمانی« با رعایــت پروتکل 

های بهداشتی، برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

حضرت آیت ا...حســین مظاهــری رییس حوزه 
علمیه اصفهان، در درس اخالق مجازی خود، مکتب 
عاشورا را یکی از امتیاز های امام حسین)ع( عنوان 
کرد و گفت: باید همه ما از این مکتب استفاده ببریم، 
یکی از آموزه های مکتب عاشورا ایثار و گذشت امام 
حسین)ع( است که به خاطر دین همه چیز خود را 
فدا کردند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایثار، گذشت 
و فداکاری برای دین از جمله مسائلی است که باید از 
امام حسین)ع( بیاموزیم، صبر و استقامت در زندگی، 
دیگر آموزه ای اســت کــه باید از امام حســین)ع( 
یادبگیریم، روایت می گوید صبر و اســتقامت امام 
حســین)ع( مالئکه را متعجب کرد، پس از ایشان 

صبر و استقامت اسرا مخصوصا حضرت زینب)س( 
بسیار شگفت انگیز و بزرگ است و ما باید از ایشان 
صبر و اســتقامت در مقابل مشــکالت و مصائب و 
معاصی را فرا بگیریم.حضــرت آیت ا... مظاهری با 
بیان اینکه همه ما با مشکالت متعدد مواجه خواهیم 
شد و نمی شود زندگی بدون مشکالت باشد، تصریح 
کرد: باید مراقب باشیم خود و ایمان خود را در مواجهه 
با مشــکالت از دســت ندهیم، در این زمینه باید از 
امام حســین)ع( الگو بگیریم، زیرا اطاعت خداوند 
صبر بســیار می خواهد.رییس حوزه علمیه اصفهان 
در ادامه افزود: صبر در معصیت بســیار دشوار و الزم 
اســت، اگر در مقابل معاصی صبر نداشته باشیم در 
جزر و مد معصیت نابود خواهیم شــد، همچنین در 
مواجهه با مشکالت و مصیبت ها انسان باید توجه به 
این داشته باشد که بیشتر مصائب از جانب خودمان 
است، گناهان ما عامل شــکل گیری مصائب است، 

همین مصائب اما باعــث ارتقای درجه مــا و کفاره 
گناهان ماست.وی با اشاره به اینکه برخی مصائب 
برخاسته از تقدیر اســت، اظهار کرد: چنین مصائبی 
لطف خفیه اســت و موجب ارتقای درجه انســان 
خواهد بود، به همین دلیل انســان باید در مصائب 
صبر و استقامت داشته و خودش را نبازد، این مکتب 
امام حسین)ع( و اســرای کربالست.حضرت آیت 
ا... مظاهری شــجاعت، اســتقامت و صبر حضرت 
زینب)س( را عامل تحقیر و نابودی دشمنان ایشان 
توصیف کرد و گفت: هرچه در کربال بود از دید حضرت 
زینب)س( لطف بوده است، این شجاعت است که 
انسان در جزر و مد روزگار خود را نبازد، شجاعت تنها 
قهرمان بودن نیست بلکه به قول امام خمینی)ره( 
انســان باید قبل از قهرمانی پهلوان باشد، کسی که 
پهلوان باشد در جزر و مد زندگی خودش را نمی بازد 

و از دست نمی رود.

رییس حوزه علمیه اصفهان:

مقاومت و صبر از مهم ترین آموزه های مکتب عاشوراست

پیکر آیت ا...فقیه ایمانی امروز در اصفهان تشییع می شود
پیکر عالم مجاهد آیت ا... ســید کمال فقیه ایمانی امروز ۹ صبح از محل میدان امام )ره( با حضور دلدادگان آن عالمان ربانی با رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا تشییع می شود. با توجه به پیشینه این عالم مجاهد در عرصه های مختلف علمی، دینی، فرهنگی و اجتماعی، پیکر این 
عالم گرانقدر در محل کتابخانه مسجد امیرالمومنین)ع( به خاک سپرده خواهد شد.آیت ا...   ایمانی که از علمای مجاهد و خیر اصفهان و از شاگردان امام خمینی)ره( بوده، 
پیرو سفارش بنیانگذار انقالب به ایشان موفق به نگارش و چاپ نخستین کتاب تفسیر قرآن به دو زبان انگلیسی و روسی تحت عنوان »نورالقرآن فی تفسیر القرآن« 
می شود.وی همچنین در راه فعالیت های خداپسندانه و کمک به مردم از هیچ تالشی دریغ نمی کرد که در راستای خدمت رسانی به عموم مردم؛ فعالیت ها و خدمت های 
ماندگاری را در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و عمرانی از جمله تاسیس بیمارستان امام حسین )ع( و مرکز تخصصی بیماری های عفونی، بیمارستان سوانح 
سوختگی امام موسی کاظم )ع(، بیمارستان زنان و زایمان حضرت زهرا )س(، درمانگاه شهدا، مدرسه حجتیه مشهد، تاسیس صندوق جهیزیه از خود به جا گذاشته است.

نحوه مدیریت بحران پسماند در شهرهای موفق جهان
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دیدگاه مخاطبان پرتال آبفای استان اصفهان به صورت مداوم و هر روز رصد 
می شود.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: همه روزه پس از انتشــار اخبار در پرتال این شرکت به 
نشــانیwww.abfaesfahan.ir تعدادی از مخاطبان در بخش »دیدگاه« 
که در قســمت پایانی هر خبر قرار دارد، اقدام به نوشــتن نظرات، انتقادها و 
پیشنهادهای خود می کنند که این دیدگاه ها هر روز توسط کارشناسان روابط 
عمومی رصد و برای تهیه پاسخ مناســب به معاونان و مدیران مربوط ارسال 
می شود.مهرداد خورسندی افزود: همچنین در پرتال آبفای استان اصفهان 
بخش هایی با عنوان »ارتباط با ما «،»ارتباط با مدیرعامل« و »ارتباط با مدیران 
خودگردان« وجود دارد که بسیاری از مشترکین شرکت، سواالت و درخواست 
های خود را در آن مطرح مــی کنند. وی افزود: دفتر روابــط عمومی نیز این 
درخواست ها را جمع آوری و جهت تهیه پاسخ مناسب به حوزه های مختلف 
ارجاع می دهد.سخنگوی آبفای استان اصفهان با بیان این که از ابتدای تیرماه 
سال جاری تاکنون تعداد 254 دیدگاه از سوی مخاطبان در پرتال شرکت ثبت 
و برای 168 دیدگاه، پاسخ مناسب تهیه و منتشر شده است، افزود: در بسیاری 
از موارد، درخواســت های مخاطبان نیاز به پیگیری تلفنی و حضوری دارد که 

توسط مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف انجام می شود.

مدیر روابــط عمومی آبفای اصفهان در پایان ســخنانش بــه افزایش تعداد 
تماس های مردمی با سامانه 122 در تابستان امسال به دلیل کاهش شدید 
فشار و قطع آب در شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ اشاره کرد و گفت: به منظور 
کاهش زمان انتظار شهروندان، فرمی با عنوان »سامانه 122« در پرتال شرکت 
اضافه شده است که مشترکین می توانند درخواست خود را در این فرم ثبت و 

پیگیری کنند و نیاز به برقراری ارتباط تلفنی ندارند.

در راستای اجرای سیاست های بهینه سازی مصرف گاز در استان، موتورخانه های 
بهینه سازی شده در 4 ماهه ابتدای سال جاری رشد 18 برابری داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان ، عملیات بهینه سازی موتورخانه 
های مشترکین خانگی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری رشد 18 برابری داشته است 
.مصطفی علوی، با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجرای طرح بهینه سازی 
موتورخانه های مشترکین خانگی به منظور مصرف بهینه گاز افزود: متاسفانه به 
دلیل مصرف بی رویه گاز در بخش های مختلف، هر ساله شاهد عدم توازن در تولید 
و مصرف گاز هستیم که منجر به ایجاد محدودیت مصرف گاز در صنایع و اثر منفی 
بر تولید استان می شود. از این رو به منظور بهینه سازی مصرف گاز در بخش های 
مختلف این شرکت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد طرح بهینه سازی مصرف گاز 
مشترکین خانگی/اداری/تجاری را از مهرماه سال 99 در دستور کار خود قرار داده 
است.علوی گفت: مطابق با این طرح، با شناسایی مشترکین دارای موتورخانه و 
ثبت نام در ســامانه goc.nigc.ir عملیات بهینه سازی موتورخانه پس از بازدید 
ناظرین این واحد در دســتور کار قرار گرفته و تنظیم مشــعل، عایقکاری و نصب 
ضد رسوب بر اساس تعرفه و سقف بودجه اعالم شده برای هر موتورخانه توسط 
پیمانکاران شرکت گاز انجام می شود. وی افزود: خوشبختانه با ایجاد زیرساخت 
های الزم برای توسعه و اجرای طرح در سال گذشته، در 4 ماهه ابتدایی سال 1400 
رشد 18 برابری موتورخانه های بهینه شــده را داشته ایم.وی همچنین از توسعه 
طرح بهینه سازی موتورخانه ها به مراکز اداری و تجاری خبر داد و افزود : بر اساس 
ماده 17 قانون هوای پاک و قوانین مصوب اصالح الگوی مصرف انرژی در مجلس 
شورای اسالمی، کلیه ادارات و ســازمان ها باید نسبت به بهینه سازی موتورخانه 

های خود اقدام کنند. این موضوع از طریق استانداری در حال پیگیری بوده و هر 
سال با بازدید تیم های کارشناسی مورد ارزیابی قرار می گیرد که در 4 ماهه پایانی 
سال گذشته 1425 بازدید در سطح استان از ادارات انجام شده است. علوی با ارائه 
آماری از مصارف گاز در سطح استان، اهمیت مصرف بهینه گاز در صنایع و نیروگاه 
ها را دوچندان دانسته و اجرای مصوبات شورای عالی انرژی کشور در زمینه رعایت 
استانداردهای مصرف انرژی با همکاری در سایر سازمان های متولی را از برنامه 
های شرکت در بهینه سازی مصرف گاز برشمرد. وی با اشاره به اینکه عمده مصرف 
گاز در استان اصفهان در صنایع و نیروگاه هاست ،افزود: بهینه سازی مصرف گاز در 
صنایع و نیروگاه ها قطعا اثر بارزتری در کاهش مصرف گاز در استان خواهد داشت 
که در تالش هستیم برای اجرای مصوبات شورای عالی انرژی کشور تحرک کافی 

را در سازمان های مسئول ایجاد کنیم.

دفتر امور فرهنگی و دینی آبفای استان اصفهان رتبه »شایسته تقدیر« ویژه  
سال 1399  در بین دستگاه های اجرایی اســتان  را به دلیل تالش در جهت 

توسعه و ترویج فرهنگ نماز به خود اختصاص داد
بر اساس نظر هیئت داوران و ارزیابی انجام شــده توسط ستاد اقامه نمازدر 
سال 1399در مورد برنامه ها و عملکرد ادارات استان در توسعه فرهنگ نماز 
، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با کســب 100 امتیاز  عنوان »شایسته  
تقدیر ویژه« را به خود اختصاص داد .ابراهیم رنجبر، مدیر ســتاد اقامه نماز 
استان و مشاوراســتاندار با ارســال لوح تقدیر  ضمن قدردانی از تالش ها و 
پیگیری های صورت گرفته ، کسب این توفیق را تبریک گفت و ابراز امیدواری 
کرد تالش های به عمل آمده ، مقبول درگاه الهی واقع شــده و ذخیره روزی 

باشد که جز عمل صالح هیچ مدال و عنوانی ، کارایی ندارد.
مدیر دفتر امور فرهنگی و دینی آبفای اســتان اصفهان هم با اشاره به کسب 
این موفقیت اظهار داشــت:  درجامعه اســالمی باید نهایت تالش در  اجرای 

دستورات  اسالم انجام گیرد  و پاداش اخروی بهترین تقدیر است.
سید اکبر هاشمی افزود: کســب این توفیق مدیون توجه و تالش مدیران و 

کارکنان شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در جهت اقامه نماز و  شعائر 
دینی است.

با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، نخســتین  آزمون تغییر حالت 
اشتغال به کار کارکنان  غیر رسمی  شــرکت  های آب و فاضالب کشور برگزار 
شــد.در این آزمون که  روز پنجشــنبه 21 مرداد ماه جاری به طور همزمان در 
سراسر کشور برگزار شد، 11 هزار نفر از کارمندان غیر رسمی شرکت های آب و 
فاضالب به رقابت پرداختند.در استان اصفهان نیز بیش از 900 نفر از کارکنان 
غیر رسمی آبفا در این آزمون که در دانشــکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان 
برگزار شد، شرکت کردند که 150 نفر از آنان در صورت موفقیت در آزمون کتبی 
و مصاحبه تخصصی به استخدام رسمی در می آیند. وزارت نیرو برای اولین 
بار در  ســال های اخیر  اقدام به برگزاری چنین آزمونی برای تبدیل وضعیت 
نیرو های شرکتی و حجمی شــاغل در نهاد های زیر مجموعه خود کرده است 
.این آزمون مخصوص کارکنانی بود که در قالب پســت های سازمانی مندرج 
در ساختار شــرکت  های آبفا مشغول به کار هستند و کســانی می توانستند 
درآن  شرکت کنند که  حداقل پنج سال سابقه کار مورد تایید در شرکت  های 
پیمانکاری طــرف قرارداد با شــرکت محل خدمت، منوط بــه پرداخت حق 

بیمه را دارا باشند. کســب حداقل 50 درصد امتیاز آزمون  و حداقل70 درصد 
امتیازمصاحبه تخصصی ، مالک انتخاب نفــرات برگزیده خواهد بود. پیش 
بینی می شود سازمان سنجش آموزش کشور در مهرماه امسال  نتایج آزمون 
عمومی  تغییر حالت اشــتغال به کار کارکنان  غیررسمی  شرکت  های آب و 

فاضالب کشور را اعالم کند .

مدیر روابط عمومی آبفای استان خبر داد:

رصد مداوم دیدگاه مخاطبان پرتال آبفای استان اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:
رشد 18 برابری موتورخانه های بهینه سازی شده در 4 ماهه ابتدای سال جاری 

 کسب رتبه»شایسته تقدیر« ویژه امور فرهنگی دینی آبفای اصفهان

 در توسعه و ترویج فرهنگ نماز
 برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی  شرکت های 

آب و فاضالب 

همه ما ممکن است گاه و بیگاه در ذهن خود خاطرات بدی 
را یادآوری کنیم و از یادآوری آن ها احساس ناخوشایندی 
داشته باشیم، آنقدر که دل مان بخواهد از شر آن ها خالص 
شــویم. اما خالص شدن از شــر خاطرات بد چقدر ممکن 

است؟
واقعیت ماجرا این است که هویت ما و چیزی که از خودمان 
می دانیم همان خاطرات ماست. به عبارت دقیق تر ما همان 
چیزی هستیم که به یاد می آوریم. اینکه چه چیزهایی را به 
یاد می آوریم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم جهان ما 
را معنا می کند و درکی از ما به خودمان می دهد. فراموش 
کردن یکی از راه های سازگاری با جهان است. واقعیت این 
اســت که مغز همواره در حال فراموش کردن و پاک کردن 
اطالعات غیر ضروری است؛ اما این فرآیند غالبا به صورت 
ناخودآگاه انجام می شود. با کمی تمرکز و تالش می توانیم 
مداخله آگاهانه تری در فرآیند حذف و فراموشــی داشته 
باشــیم.حافظه همواره در حال بازیابی کردن خود است. 
چیزی که به نظر فراموش شده است، با یک اتفاق دوباره به 
ذهن ما وارد و پیش چشم ما حاضر می شود. دانشمندان 
شناختی این فرآیند را بازیابی حافظه می نامند که همواره 

به نشانه هایی وصل است. کافی است یک نشانه مثل یک 
بو، صدا، تصویر و... حس شوند و بالفاصله مجموعه بزرگی 
از خاطرات را بــه همراه خود احضار کنــد. به همین خاطر 
برای فراموش کردن باید نشــانه های بازیابی را بشناسیم 
تا بتوانیم نحوه پاسخ مغز را کنترل کنیم. می توانیم سعی 
کنیم از محرک هایی که برانگیزاننده خاطراتی هســتند که 
نمی خواهیم برای مان زنده شــوند، اجتناب کنیم اما این 
روش به ندرت تاثیرگذار است. چراکه این محرکه ها آنقدر 
زیاد و غیر قابل کنترل هســتند که مدیریــت آن ها تقریبا 

ناممکن است.
به جای اجتناب از نشــانه های بازیابی، روشی را امتحان 
کنید که جایگزینی فکر نامیده می شــود. مثال اگر با یکی 
از بســتگان بحث تلخی داشــته اید و هرگاه او را می بینید 
به یاد آن بحث می افتید، ســعی کنید از ایــن به بعد روی 
یادآوری های مثبت تری که از او دارید تمرکز کنید. ســعی 
کنید چیزهای خوب و خاطرات خوبی که با او دارید را زنده 
کنید. تمرین کنید و انقدر این کار را تکرار کنید که با دیدن آن 
فرد آن احساسات منفی جایش را به احساسات و خاطرات 
متفاوتی بدهد. یک راه دیگر تمرکز روی سرکوب خاطرات 

بد است. تالش برای متوقف کردن ســناریوها و خاطرات 
بدی که با دیدن یک نشانه به ذهن تان می آیند، مفید است. 
اگر بتوانید جلوی یادآوری های خود به خودی خاطرات بد 
را بگیرید روی عملکرد مغز در به یادآوردن آن خاطرات اثر 
خواهد داشت. وقتی سعی می کنید یک خاطره را با خاطره 
دیگری جایگزین کنید، قشر پیشانی چپ مغز شما درگیر 
می شود و وقتی تالش می کنید خاطره را سرکوب کنید در 

نیمکره راست این اتفاق می افتد.
توانایی شما برای فراموشــی، تا حدی با معماری عصبی 
خاص مغز شما مرتبط اســت. مطالعات نشان می دهند 
که استرس شدید و کمبود خواب، توانایی کنترل خاطرات 
را کم کرده و ساز و  کار فراموشــی را دچار اختالل می کنند. 
افرادی که در زندگــی خود نامالیمات بیشــتری را تجربه 
کرده اند برای فراموش کردن بهتر از افرادی عمل می کنند 
که چنین ســختی هایی را از ســرنگذرانده اند. اگر چیزی 
آسیب زا را تجربه کرده باشــید، بعید است که بتوانید آن را 
کامال از مغز خود پاک کنید. اما آنچه می توانید انجام دهید 
این اســت که میزان ورود و ناخواسته بودن آن خاطرات را 

محدود کنید.

آشپزی
حلوای 

کره ای زعفرانی
 حلوا یک دسر سنتی ایرانی است که در مراسم های عزا و 

سفره های نذری تهیه و سرو می شود. از آن جا که حلوا از آرد تفت داده 
شده تهیه می شود، خواص زیادی دارد و موجب تقویت جسم می شود. 

 مواد الزم: آب یک لیوان، شکر یک لیوان، هل آسیاب شده یک 
قاشق مربا خوری، زعفران غلیظ3 قاشق غذا خوری، گالب یک سوم 

پیمانه، آرد یک لیوان، کره50 گرم، روغن یک سوم لیوان
طرز تهیه: برای تهیه حلوای کره ای در ابتدای کار، آب و شکر را درون یک قابلمه می ریزیم و روی حرارت 
قرار می دهیم تا حل شود و به جوش آید. سپس گالب و هل و زعفران را به آن اضافه کرده و زیر آن را 
خاموش می کنیم. آرد را درون یک تابه می ریزیم و روی حرارت قرار می دهیم و حدود نیم ساعت با 
حرارت مالیم تفت می دهیم تا بوی خامی آرد گرفته شود. سپس کره را به آن اضافه کرده و حدود 2 
دقیقه تفت می دهیم. روغن را کم کم اضافه می کنیم. روغن را باید به حدی که آرد رقیق شود، اضافه 

کنیم. میزان روغن بستگی به آرد دارد و ممکن است از مقدار گفته شده در دستور بیشتر باشد. 
سپس آرد را چند دقیقه دیگر تفت می دهیم. در نهایت شربت را کم کم به آن اضافه کرده و 

با سرعت هم می زنیم.وقتی که همه شربت اضافه شد، قابلمه را از روی حرارت بلند 
کرده و به صورت گهواره ای تکان می دهیم تا حلوا خودش را بگیرد و جمع 

شود. حلوا آماده است و می توان در ظرف مناسب ریخت و به 
آن شکل داد و آن را با خالل بادام تزیین کرد.

چگونه از شر خاطرات بد خالص شویم؟

»زنگ تفریح« از رویداد سینمایی ایندی 
فست، جایزه گرفت

»قهرمان« اصغر فرهادی به جشنواره 
میامی می رود

فیلم کوتاه »زنگ تفریح«  در سی و چهارمین حضور جهانی خود، در رویداد 
»ایندی فست« حضور پیدا کرد و نوید نیکخواه آزاد کارگردان فیلم، در 
بخش فیلم کوتاه، جایزه برجسته  این دوره را دریافت کرد.این فیلم کوتاه 
از ماجرای »دختر آبی« است و قصه   یک دختر دبیرستانی یاغی را روایت 
می کند که می خواهد در طول زنگ تفریح و با کمک سه دوست خود مخفیانه 
از مدرسه خارج شود و برای تماشای مسابقه  فوتبال به ورزشگاه آزادی برود.

جشنواره فیلم میامی در سی و نهمین دوره خود میزبان فیلم های متعددی 
خواهد بود که هنوز اسامی آن ها اعالم نشده است.عالوه بر این بخش 
جواهرات میامی جشنواره که به عنوان ویترینی پاییزی شناخته می شود تا 
مدعیان فیلم های بین المللی سال را به نمایش بگذارد، امسال از 4 تا 7 نوامبر 
برگزار می شود و در بخش بین المللی میزبان فیلم هایی چون »قهرمان« اصغر 
فرهادی و »بدترین فرد جهان« یواخیم تریر از نروژ خواهد بود.
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